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flyv-

flyv-, i ssgr. se flyve-.

flyve, V. ['fljnra, dagl. ell. vulg. ogs.

'flyg, 'flyua] (nu kun foræld, (sj.) ell. dial.

(sjæU.) flue. HFEw.KTJ.183 (se u. bet. å.3).

Brønduni-Nielsen.(Dyrerim. n). MKristJKy-
dansk.(1906).7?. — nu sj. i skrift: fly(e).

MothJ'245. EolbJ)idr.2sc. RahbæoetFJI.
55. Kielsen.Naturhist.II.(1809).173. Bønne-
lycke.Sp.294. Kort.49.114. — nu kun dial. og

foræld.: fleje. Kom(h-ønnegJ.88. Stub.*142.
BlaumAH.314. Jørg.Danimarca.(1921).19.
Kori.49). præs. flyver ['fly-var, dagl. ell. vulg.

ogs. 'fly-ar, 'flyu'ar] (flyver. nøysgAG.89);
præt. fløj [flmi'] (smst.); part. flejet ['flrnia^]

cK. (nuisærjy.) fløjen [ifl(ni(a)n] (Moth.F245.
Eøysg.AG.89. Hauch.SDJJ.71. Kort.147; i

forb. m. være styret af et ord i fit.: Moth.
F246), fit. fløjne ell. (1. br.) fløjede (Schand.
F.343. Sal.UII.941). vbs. -ning (s. d.), jf.
Flngt. {glda. flywæ, flyghæ, fly, fluæ, æda.
flyghæ, oldn. fljuga, eng. fly, ty. fliegen,

jf. got. usflaugjan, faa tU at flyve; ube-
slægtet m. I. fly, men undertiden (p. gr. af
sammenfaldet i formen Qy) paavirket af dette

ord, sml. Holb.OrthogrJ.07)
I) bevæae sig gennem luften v. hj. af

vinger, mnstige flyveredskaber olgn.

!.l) t egl. bet., om dyr (fugle, insekter osv.)

eU. andre væsener, aer er (ell. tænkes) ud-
rustede m. vinger olgn. Fugle skulle flyve
over Jorden. lMos.1.20. Høskrækkeme
bredte sig ud og fløi \iOTt.Nah.3.16. en
Hob Fugle og flyvende Dyr, som jeg dog
ikke kiendte. £o&insoM.J.84. *Nu vaagne
alle Guds Fugle smaa, | De flyve fra Reden
og sjunge. Ing.RSE.VII.236. »Den Have,
Guds Engle flyver i, | Vil Jesus for os
oplukke. s»JS<.-?3^. 'Flyv, Fugl! flyv over
Furresøens \o\Q\WinthJ.68. "Far, hvor
flyver Svanerne hen? HolsteinJ>.56. 'Der
fløj en liden Sommerfugl

|
hen over Bon-

dens Tag. Aakj.SamledeDigte.n.(1912).67.

jf.: (dykændeme) dykke lodret ned og
ruge kun Fødderne ; de kunne ikke „flyve"

under Vandet som f. Eks. Alkefuglene.
Sal.XVin.844. P i faste forb. og talem.

flyve op, (spec.) om høns: (mod aften)

flyve op paa pinden for at sove. Moth.F246.
Solen gik ned og Hønsene fløi op. HCAnd.
VI.156. især i talem. fra høns fløj op,
til høns fløj ned, egl.: (varende) en nat
over; nu i al alm. som udtr. for noget kort-

varigt, den gode Mand har været i Tydsk-
land, fra Høns fløi op og til de fløi ned
igien.PAHeib.SkJI.86. tage sig sammen
formaaede han kun fra Høns flyver op,
til de flyver ned. LivetsLygtemcend.(1902).
122. jf: den Slags Fornøjelser var jo
sjældent saa langvarige, de varede fra sU-
dig Midaften, til Høns fløj op. NordsjællF.
IJ49. fuglen var fløjet, lade den fugl
flyve olgn., se Fugl. det er fløjet bort
med vildgæssene olgn., se Vildgaas.
være fløjet, være forsvunden; være forbi
eU. borte; være fløjten. *Ja, nu er Eders
Planer fløine! | Jert smukke Slot I neppe

i'

flyre

faaer | At see igjen i dette ksxlHrzJX.
202. "De skønne Drømme, di var fløjne,

|

Den nye Hat var ]iesaa.Bøgh.D.II.121.

jf. udtr. lade den fugl flyve «. Fugl: Uden
Tvivl har hun . . havt den Drøm at blive
(Xapoleons) sideordnede Veninde. Det var
med Sorg, at hun maatte lade Tanken
flyxe. BrandesJV.98. talem. (nu l.br.): Det
er ondt at flyve, før man bliver fjedret.

io Mau.lJ230. ogs.: Flyv ikke, før du faar
Vinger (Fjer), smst. Saa flyver hver Fugl,
som den er fjedret smst.2219. (1. br.:) 'Hvo
høit vil flyve, falder ofte ned. Oehi.AJ84.
(jf. MauJ868f.). stegte duer flyveren
i munden olgn., se u. I. Due 1.3. g part.

flyvende som adj. i faste forb. flyvende
drage, se H. Drage 3. flyvende fisk,
(nu I. br.) d. s. s. Flyvefisk 1. vAph.(1759).
Funke.(1801)J.344. flyvende frø, hund,

20 vildt, se Frø, Hund, Vildt flyvende
post (jf. Flyvepost/ 1. (1. br.) befordring

afpostsager gennem luften, fx. v. hj. af brev-

duer ell. (if. bet. 1.2) flyvemaskiner; ogs. om
det, der befordres, eU. den (deni), aer be-

fordrer det. Vindens flyvende Post. Gold-
schm.VIlL148 (jf. bet. 2a). Kjøbenhavns
flyvende Fost.Heib. (titel paa et periodisk

skrift, 1827f., htns titelvignet var et vinget,

flyvende postbud). 2. (jf. bet. 3.1 ; nu næppe
30 br.) hurtig post; ilpost. D&H. H (sj.) m.

indholds-obj.: man . . kand lære Duer at

bære Breve, ligesom de flyve Post i de
Østlige Lande fra een Stad til en anden.
Eilsch.Font.168. m. angivelse af en vejs

længde: en svale kan flyve mange nul
uden at blive træt

j Q (1. br.) refl.: bringe
sig i en vis tilstand ved at flyve. (m. tilføjet

adj.). fuglen har fløjet sig træt
i
D&H.

1^) paa kunstig maade, v. hj. af flyve-

40 maskine, ballon osv., bevæge sig gennem
luften. MPlets.DenEngelskeFlyveresReise-
beskrivelse.(oversJ774).2. en Flyver er fløjet

fra København til Kristiania. ForeiTejrer.

1920J^r.9.30.jf.: „Den flyvende Baad", som
Jesuiten Lana foreslog allerede 1 680, skulde
bæres oppe af fire store Balloner af me-
get tyndt Kobberblik. OpfB.UII.398. fly-
vende post, seu. bet. l.i (jf. Flyvepost 2).

II (f^9^-) trans.: føre (en flyvemaskine).

50 Det var første Gang, han fløj Maskinen
paa en længere 1^. PoUlil919.10.sp.6.
ogs. i forb. m. ind, til: flyve en maskine
ind ell. til (o: prøve den, inden den bliver

taget i brug)
\

2) især m. tings-subj.: bevæge sig gennem
luften paa lignende maade som en fugl (især

:

efter at vcere sat i bevægelse af en ydre kraft,

jf. bet. 3.2j. 2.1) i alm. Du skal ikke frygte .

.

for Pilen, som flyver om Dagen. Ps.9i.5.

60 'Man Skole-Bøger saae om Ørene at flyve.

HolbJ*aars.o4. (maanen) glimtede ustadigt
. . mellem flyvende Skyer. Ing.KE.Lo2.
*Omkring fløj saa vide de Splinter —

|

Det var en Salut uden Finter. Blich.DJI.
130. flyvende Edderkoppespind bUnked
gennem Luften. JPJacJJ61. flaget fløj til

V. Rentrykt »/s 1922



flyve flyve

vejrs
i
upers.: *Det fløj med Papirer

| på
Bordet, hvor han skrev,

|
det ruskede i

Vinduet (ved vindstødet).Rørd.GD.266. negl.:

*Øiet flyver omkring, som om utaalmodigt
det søgte,

I

Den, der formaste sig tør at

vove Livet mod ham. IIolst.II.153. || fly-
vende hollænder, se Hollænder, fly-
venderøn (ell. majrøn. JTusch.232), (dial.)

d. s. s, Flyverøn 1. Thiele.III.52. flyvende
sand, (nu 1. hr.) d. s. s. Flyvesand. VSO. lo

Af. Flyvesand^, flyvende sommer, se

Sommer.
|| (jf. bet. 3.i^ om stærk vind.

*denne Jord, hvor Alting vexler:
|
Hvor

Stormen flyver og hvor Bølgen stiger.

PalM.III.121. (jf. bet. 2.2:; hun sad og lod
Blæsten flyve med sit lange Haar. HCAnd.
V.87. flyvende storm olgn., (nu næppe
hr.) heftig, stærk storm. vAph.(1759). fly-

vende Storm og rivende Strøm. Grundtv.
Snorre.1.279. sa.Heimd.36. 2.2) (især m) om 20

ting (især saramenrullelige tøjstykker, der
er fastgjort til en stang olgn.): blive fol-

det ud ell. bevæges hid og did af vinden;
flagre. Holstenerne . . lode deres Faner
flyve. Holb.DH.1.567. deres flæsede Paru-
quer, der skal fløye om dem som et stort

Rocke Hod fuld af Blåa.T.KomGrrønneg.1.88.
*saa længe Danmark staar

|
Og Danebrog

kan flyve. Grundtv.PS.VII.513. *De graae
Haar fløi for Vinden.ffofetJ.i46. flyvende 30

faner, se I. Fane 1. ,//*.." han (drog) med fly-

vende Bannere ind paa Tinget. Molb.DH.II.
429.

II
om klædedragt: Hun er meget for at

klæde sig flyvende. F/S0.IJ.ii5. flyvende
Gevandter. Ing.VS.11.193.

\\ (jf eng. fly; sj.)

trans.: (de) tyske Oceanflyvere . . der tid-

ligere havde fløjet Hamborg-Amerika-Li-
niens . . Kontorilag. BerlTid.''yal918.M.7.sp.

1.
II ^ om skøde: være løsnet saa meget, at

sejlet blæser fritud. IdrætsB.1.363. flyven- 40

de jager, klyver, jager, klyver, som ikke

vandrer paa en stander, men sættes v. hj. af
en udhaler, faldet og skøderne (jf. Flygertj.

Funch.MarO.II.37. Wolfh.MarO.322. Schel-

ler.MarO.226.
|| uegl., i forb. som: fly-

vende bro, se u. 1. Bro 1 (jf. u. 4.2^. fly-
vende færge, et til et anker fæstet fart&j,

der af strømmen i en bue føres over en flod
A/. flyvende bro^. D&H. flyvende segl,

(jf. fr. cachet volant; sj.) aabent segl, som kun 50

er fæstnet til det overfoldede blad. D&H. 2.3)

(jf. bet. 4.1; især Gi) billedl. ell. overf. anv. af
bet. 2.1; ofte uden udpræget forestilling om
bevægelse i rummet. Man burde fortænke
Friherren det meget, at han . . vilde lade
et saadant Skrift flyve ud i Verden. CP
Bothe.MQ.II.568. »Det var hin lille Plov-
dreng fra Birkinde By,

|
Hans Navn fløi

over Danmark med folkeligt Ry. Ing.RSE.
YII1.294. *Da man troede, Danmarks Drot

| 60
Slumred alt i Graven rolig,

|
Fløi en Tale

fast utrolig
| Gjennem By og Land og

S\ot.Hauch.SB.II.304. de mægtige Ord om
Frihed og Folkelighed var fløjede paa
Vinger Landet Ti\nåt.Schand.F.343. jf.:
Udi Wien gik en flyende Tiende, at Store

Hertugen af Florentz haver udvaldt dend
Beyerske Printz . . til sin Efterfølgere.
ExtrReUliol722.4. O/. Flyvetidende;. || fly-
vende blad olgn., (nu næppe br.) blad,

som p. gr. af ringe omfang hurtigt og let

kan omdeles; især om blad, skrift, hvis ind-
hold er beregnet for øjeblikket (jf. Flyve-blad,
-skrift, flyvende post i (u. bet. l.i) samt
I. Blad 3.3;. Blant disse flyvende Blade
.. ere een Deel ret sindrige, artige og
efterrettelige. EPont,Men.II.240. at giøre
dem (o: allegorier) forstaaelige ved fly-

vende Sedler. Wiedewelt.T.32. ^ [S) om tan-
kens ell. fantasiens stræben ell. flugt
(jf. højtflyvende;. *Paa (Tiberens) Bølger
dvæled mit Øie.

|
Meer skjøn dog var

Jomfruens bølgende Barm,
|
Naar Tan-

kerne fløi mod ået Køie. Ing.RSE.VI.203.
*De Tanker, der flyve som Svaner over
Sø,

I

Til Under for de fjerneste Lande.
Hauch.SD.I.191. jf: det (var) lykkedes
hans (0: Tycho Brahes) Forfølgere at slappe
disse Vinger, hvormed han havde fløiet

dem for høit. Heib.Pros.IX.235. (poet, sj.)

m. obj.: Forsøg paa igen at flyve den gam-
le, sværmeriske Flugt. JPJac.II.10.

3) {videre udvikling af bet. 1) om hurtig,

pludselig ell. stærk bevægelse i olm. 3.1) be-
væge sig hurtigt (fare, ile, styrte osv.).

De Italienske Fruentimmer . . kom fly-

vendes udaf Cahytten, med Haaret om
Ørene. Overs, afHolbLevned. 90. *(jeg) fløi,

meer end gik, tn den Yndiges Buur.Ba^'^'es.

V.129. „skynd jer!" — „Jeg Her, jeg fly-

Yerl''Heib.Poet.III.423. *Skibetfløi afsted,
|

Hvorpaa min Elskte sad. Winth.SS.75. de
Eamle Mennesker . . sér paa Børnenes
eg. Toppen flyver — Børnene skriger.

Leop.HT.114. Karen . . var fløjet til Nm-
åviet.ChrEngelst.(GadsMag.l921.511).jf.(m.
overgang til bet.4:.s): *var med dine Nym-
pher ei du kommen,

|
Var Skatten fløiet

af (0: bkvet sendt) til Macedonien. PaZilf.

VI.lOl. i forb. w. fare: Harald Haarfager
flyver og farer, baade til Lands og Vands,
med sin udvalgte, uimodstaaelige Kænrpe-
Trop.Grundtv.BrS.312. Thorsen.l20. støj-
en eller (ell. og) fløjen, se støjen. || i

forsk, faste udtr., som betegner udslag af
stærke ell. heftige følelser over for nogen ell.

noget, flyve (en) om halsen, flyve i

armene paa (en) olgn. *Hun fløi i hans
Arme saa munter og kjæk, Winth.VI.242.
*Ham fløi om Halsen Trine i samme Her-
rens Stund,

I
Hun var ei mere bange.

Aarestr.21. Schand.F.160. || i særlige forb.

flyve i ell. paa (en), (dagl.) pludselig an-
gribe ell. overfalde; ogs. i videre bet.: angribe
med ord; skælde ud; skændes med. Hunden
fløi paa ham, og beed ham i Benet. VSO.
*aldrig er løs Hund paa Tyven fløiet

|
Saa

snelt. CKMolb.Dante.1.128. jeg tør næsten
ikke vise mig i Brogade, naar han er

hjemme, for jeg flyver strax i ham og
laver en Scene. GyrLemche.NA.321. flyve
i haarene paa (en) olgn., se Haar. flyve



flyve flyre

k

op, (dagl.) fare op; ogs.: blive hidsig, vred.

Engang imellem kunde han reverenter talt

flyve op, over slet ingen Ting; han raste

som en Flagellant-Epidemi imellem Ma-
ixoseTne.AKohl.MP.1.49. jf. Feilb. (syyil. u. bet.

l.i:j Brandt er tosset, sagde Frøken Brun . .:

hun flyver op ligesom Hønsene. Bang.L.4.
flyve til, (dagl.) ile til. havde jeg ikke
fløiet til med nogle Andre og stoppet
Skjødet i Forhaand og løsnet læe Éras,
havde Manden mistet sit Been. JJPaludan.
ErJOS. e. br. (nu 1. br.) fare af sted: bi at

tage dine Ben med, du flyver jo til som
et vindt Hjul i en skæv Ye\.JpJacJJ59.
part. flyvende som adj.: være flyvende
idet, (jf. bet. 4j; dial.) være fremfusende.
Feilb. som forstcerkende adv.: t høj grad;
umaadelig; især i forb. flyvende gal
(jf. flyvegal), saa flyvende gal som Kong-
en nu gjorde sig, var det umueligt at

faae et Ord indført. (h'undtv.Snorred.193.
saJSax4}.IL146. Gadeordb.' 3^) (jf bet. 2)
blive kastet, drevet, slynget (i en vis retning);

fare; falde; ryge. Hendes lille stakkels
Fidelle, som kom imod ham og logrede
med Rumpen sparkede hånd hen ad Gulvet
saa den f[øi.KomGrønneg.II.162. Om (valg-

tribunen) er der en Trængsel . . her flyve
stundom fordærvede Appelsiner .. i Hove-
det paa Taleren. HCAnd.XII.210. 'I hen-
des Løb paa Trappen

|
Guldkammen fløi

af HaaTet.Aarestr.193. han faldt med begge
Benene i Vejret, og Kanepisken fløj langt
hen ad Torvet. Schand.FM. (jf bet. 2.i:;

Jeg flaar min Feltflaske af min Livrem,
Proppen flyr af og jeg sætter Flasken for
hans ^irmd. BønneTucke.Sp.294. | flyve i

luften (se Luft^ ett. (nu næppe br.) flyve
op (Tode.S.14), blive slynget op i luften som
følge af eksplosion olgn.; springe i luften.

t flyve i Veyret af Yrede.vAph.(1759).
(m. overgang til bet. 3a slutn.:) flyve i

flint, se Flint. | m. overgang tU bet. 2jl

cg 2; flyve op eU. til, om døre, vinduer
olgn.: blive slaaet eU. bkest op ell. til. •op
fløi Porten, Laasen sprang. BaggesJiltlD.
357. Vinduet fløi tM.HCAnd.I.303. med
Eet fløi Døren op og begge de omtalte
Søstre styrtede ind. Gylb.EA.lo. Eilar.GH.
11.163. (han) trak sit Guldur frem, lod
Springkapselen flyve op.Buchh.TJH. 47.

3j) part. flyvende som adj. (jf. u. bet. 3a
slutn.). I om person eU. ting: som hurtig og
let kan flytte sig eU. skifte plads; ogs.: som
hurtig etl. let kan flyttes eU. sendes fra
et sted til et andet, flyvende batteri,
j8i t belejringskrigen : (feU)batteri, som køres
op, hvor der er brug for det (jf. flygtigt
batteri u. flygtig å). MilTeknO.76. fly-
vende blind, se blind 10.4. flyvende
blindemand, se Blindemand, flyvende
dommere, domstol olgn., (l.br.) dom-
mere, som rejser rundt i landet og holder dom.
Hyvende Kommissions-Dommere. JakKnu.
LU.93. „En flyvende Domstol« . . er fore-
kommet yderst sjældent i dansk Retspleje.

Biget.*/il913.5.sp.3. flyvende eskadre,
^ eskadre af hurtigsejlende skibe, som an-
vendes tU rekognoscering, pludselwe overfald
olgn. Wolfh.MarO.490. SaWIII.300. fly-
vende kolonne, korps, ^iSl kolonne, korps
m. stor bevægelighed og operationsfrihed. Sol-
dater af det flyvende Corps. CBemhJlJ.71.
MilTeknO.76. De „flyvende Kolonner" (af
sanitetsvæsenet) gik frem i første Linie og

10 hentede de saaiede. MilTidsskr.1905.38.
Sal.* Vin. 301. flyvende korrespon-
dent, korrespondent, som sendes rundt tU
skuepladserne for (verdens)begivenheder. Pont.
A.129. JTJens.NA.104. | t forb. m. ord som
Fart, Karriere: 'Da kommer Hr. Råbe
med flyvende Fart. Sort.HS.E4': Skibet .

.

skjød en flyvende Fart mellem de grønne
Kyster. HCAnd.IX.94. nu sidder hun op
overskrævs, og farer saa afsted over Stok

20 og Steen i den meest flyvende Carriere.
StBiUe.GalJII.20. Det var „expres train«;

i flyvende Flugt, uden Rast eller Hvile.
HCAnd.XII.212. flyvende firspring,
se Firspring, flyvende start, (sport.)

start, hvorved hestene, kap^jlerne osv. pas-
serer startlinien i fart. WolfJi.MarO.372.
IdrætsBJI.823.\\flyvende post (o: ilpost),

se u. bet. la.

4) (jf. bet. 2js) især m. abstr. subj. : biUedl.

30 ell. overf. anv. af bet. 3. 4.1) bevæge sig hur-
tigt og let; gaa rask, let. Pigen er rap i

Hænderne; al hendes Gjeming flyver for
hende. HøysgJS.83. det let skizzerede Ar-
beide fløi med Bifald over Scenen. fi^C

And.XlJ253. | flyve en bog olgn. igen-
nem, gennemlæse ell. gennemgaa hurtQt eU.

flygtigt, dette er nu en gammel Dato, et

gammelagtigt Brev, naar De faar det . .

dog. De flyver det alligevel gerne igen-
40 nem. sa.(BerlTid.**lil922.Aft.3.spJ.). D&H.

I)
pari. flyvende som adj. 1. (nu næppe br.)

t forb. som det gaar flyvende, det gaar
rask, let. Det gaaer flyvende for hende.
VSO. 2. (nu vtst kun dial.) om mennesker
og deres egenskaber: som er i stand tU, eU.

som vidner om evne tH, at handle og tænke
rask; hurtig, (ofte m. bibet. af „flygtig").
deres Portrait er i Særdeleshed mærk-
værdigt, som formedelst deres flyvende

50 Hoveder vil giøre Alting, som fatter en
Ting i en Hast, men ey indseer den grun-
dig. Overs.afHolbLevned.236. (man) havde
forhaanet mig for min Ubetænksomhed
og flyvende Fattekraft. Bagges.NK.295.
min er flyvende i sin Gieming. FSO. en
Bondeslægt, der . . var kjendelig paa .

.

et eiendommeUgt travlt — de andre Hede-
boer kaldte det „flyvende" — Væsen.
Thyreg.S.2. 4.2) komme ell. opstaa pludse-

60 ligt eU. overraskende (for atter at forsvinde);
om tanke, ytring olgn.: pludselig sagde
Frøkenen, som fløj det fra hende . .: „Men
Kroen er værst." , . „Det var derfor, vi
havde sat et Par Stuer istand ovre hos
os said&n.* Bang.DuF.199. Det flø^ mig
gennem Hovedet (o: jeg kom pltidseltg paa
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den tanke), at dette var den eneste Måde,
vi kunde hjælpe Helga. ESkram.UB. 150.

II (jf- ^^^' ^'^) P<J^^t- flyvende som adj.: som
opstaar, kommer, sker, udføres hurtigt, plud-
seligt ell. overraskende, flyvende Smerter i

Ledemodene. Tode.ST.Il.27. det stemmede
jo fuldkommen overeens med Naomis Cha-
racteer, pludseligt at faae den flyvende Idee
at reise tU Fyen, og strax sætte det iværk.
JICAnd.lII.269. de flyvende Farver, den
(o : en straalende boble) laante hvert . . BU-
led.JPJac.I.173. flyvende brand, (vet.)

infektionssygdom (hos kvæget), som opstaar

pludselig (miltbrandsemfysem). Sal.VI.743.

flyvende gigt, (dagl.) d.s.s. Flyvegigt.
Pamela. III. 134. PoU^liil920.6.sp.5. jf:
Hille den flyvende Syge ! sikken et Tilbud

!

Ho8tr.SpT.III.17. flyvende hede, (l.br.)

d. s. s. Flyvehede. Sal.^VIII.291. flyvende
sape, ^ sape, som anlægges hurtigt og over-

raskende for fjenden (mods. skridtvis sape^.

Feltarb.49. SaUYIII.301. \\ ogs.: som varer
ell. bestaar i kortere tid; midlertidig (mods.
fast l.ij. flyvende bro, (nu næppe br.; jf.
u. bet. 2.i) feltbro, der slaas over en flod og
straks afbrydes efter benyttelsen. vAph.(1772).
11.249. flyvende lejr, (nu 1. br.) midler-

tidig lejr; feltlejr. vAph.(1759). flyvende
planteskole, (fagl.) planteskole, som an-
lægges paa ell. umiddelbart ved et kultur-

areal for at yde planter til dette. SaUYIII.
301. 4^) (især ^) svinde hurtigt hen; for-
svinde, (om tiden:) *Vor Tid flyver hen
under Arbeid og Bøn. Bagges.Ungd.II.151.
den enkelte Dag kan krybe langsomt nok
afsted, men . . Aarene flyver. Pont.LP. VIII.
163.

II
(foræld.) talem. Faverhed er fluende

Vare og farende. MaM.i8^ 7. HFEic.KT.I.
183.

flyve-, i ssgr. (nu 1. br. i rigsspr. fly(e)-

(se u. Flyve-fisk, -gal, -galop, -røn, -sand),

flyv- (se u. Flyve-fisk, -hast, -hede, -rend,
-sand, -sindetj; nu kun dial.: fløj- (se u.

Flyve-røn, -skytte, jf. Fløjfisk og bomh.
floisan, flyvesand. Esp.77); tabt i rigsspr.,

men endnu i dial.: flu(e)- (se u. -havre,
-hede, -post, -rend, -røn, -spring; .//".flug-

i ssgr.). {ænyd. fly-, flyv(e)- || fløj-, ænyd.
fløy(e)-, vist af sideformen fløje (se flyvej,

jf. dog no. fløy-, oldn. flaug(ar)-, af oldn.

flaug, f, flugt II
flu(e)-, ænyd. flu(e)-,

er vistnok identisk med ænyd. flug (oldn.

ting, flugr, flugt (se Flug), jf. glda. flogh
draghe, oldn. flugdreki, -dyr ofl.), men
muligt paavirket af flue, sideform til flyve)
især (hvor intet andet er bemærket) af flyve l.i.

II
til flyve 1.2 er i de senere aar dannet en

mængde ssgr. (af hvilke kun enkelte er med-
taget ndf.), fx. -dragt, -hjælm, -kunst, -læ-
rer, -løjtnant, -opvisning, -rekord, -skole,
-stævne, -tur, -uge, -ulykke, -væsen, -øvelse

ofl. -aar, et. (fagl.) aar, hvor oldenborrerne
er særlig talrige; oldenborreaar. I Flyve-
aaret 1887 blev der . . indsamlet 7V» Million
Pund Oldenborrer.Frem.DiV. 7i^. -and,
en. (isærjæg.) udvokset, flyvedygtig vildand.

Bogan.1.38. IdrætsB.II.170.176. -angreb,
et. [4.2] (sj.) pludseligt angreb af smaa styr-

ker paa skiftende steder, (han) holdt kun
ved at drille dem med Flyve-Angreb,
saa hist og saa her. Grundtv.Saxo.IIJ.139.
-aske, en. [2.i] {jf. ty. flugasche) aske,

som fra ildstedet af ovnens træk suges hen
til de steder i ormen, hvor materialet behandles.
VidSelskSkr.Il2.178. Samtidig forbedredes

10 Forbrændingen af Brændselet, hvorved
der opnaaedes en ren Flamme uden Sod
og Flyveaske. Bille-Top. 22. -baad, en,

[1.2] (især fagl.) flyvemaskine, som i st. f.
hjul har en baad ell. pontoner, saa at den
kan sætte sig paa vandet; vandflyvemaskine;
hydro- aeroplan. Scheller.MarO.226. SaU
VIII.289. -bakke, en. (jf flyve 2.i; 1. br.)

(høj) bakke, hvor vinden har frit spil. Oppe
paa den øverste Top af en Flyvebakke

20 laa den gamle Rede, Bakgaarden. Aa/c/,

VF.Uo. -blad, et. 1) [2.2] (j/. e«^. fly-leaf

;

bogb., 1. br.) det løse forsatsblad i en bog
(mods. det forsatsblad, som klæbes paa inder-

siden af bindet). SvDahl.Ordbog f.Bogsamlere.
(1919).42. 2) [2.8] (jf. ty. fUegendes blatt,

fr. piéce volante) trykt blad ell. ark, som
udsendes i store oplag og sælges for en billig

pris; dels om de korte meddelelser (om vig-

tige begivenheder, ved særlige lejligheder osv.),

30 der udsendtes, før aviserne blev almindelige;
dels om billige tryk af viser olgn., som fx.
sælges paa markeder (jf. flyvende blad ti.

flyve 2.3;. Tullin.III.114. Om nu dette Uge-
blad kan . . virkelig blive et „Flyveblad",
det er vistnok et stort Spørgsmaal. Grundtv.
Dansk.J.2. Camille Desmoulins (havde) be-
gyndt at udgive sine berømte Flyveblade.
JIauch.VJI.248. de Viser og Vers, som .

.

fløj om i Afskrifter og trykte Flyveblade.
40 VVed.BB.237. -brand, en. [2.i] (landbr.)

betegnelse for nogle arter af støvbrand, hvis

sporer føres omkring af vinden. LandbO.IV.
438. -bræt, et. (fagl.) lille bræt foran ind-
gangen til et bistade. Fleischer.B.77. Biavl.
30. Flyvebrædtet er fuldt af Biernes vrim-
lende Mængde, og der er Trængsel i Flyve-
hullet. Ji2a?m&icBrJ^Z).i4. -bor, et. (fagl.)

stort (m. buske, reder olgn. forsynet) bur til

mange fugle, hvori de kan flyve frit omkring;
50 voliere. Sal.XVI.854. VWiese. VoreStuefugle.

(1907).19. -drage, en. [2.i] (jfænyd.ilyve-y
glda. floghdrage, oldn. flugdreki, flyvende
fabeldyr) 1) f legetøj til børn; drage (jf.
flyvende drage u. II. Drage 5). Moth.F247.
2) (1. br.) d. s. s. Drageflyver. OpfB.n3.64.
-dygtig, adj. som er i stand til at flyve.

flyvedygtige Ya.nååyv.Frem.DN.513. jf:
(eventyrets vingehests) Flyvedygtighed
og Ynde ses . . ved at følge dens mang-

60 foldige og dristige Bevægelser. Brandes.
11.126.

II
spec. : d. s. s. -færdig, en Storke-

unge, der ikke er flyvedygtig. /SMicA.Gw.
14. BMøll.DyL.II.14. -egern, et. fzool.)

betegnelse for forsk, egernarter, som er i stand
til at foretage svæveride spring. Levin. BøvP.
JJI.259. -fane, en. [2.2] (nu næppe br.}
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flyvende fatie (se u. I. Fane i); især om
fane, som staar horisontalt ud fra fanestang-

tn. CPalM.Den himmelfaldneDannebrogsfa-
ne/1873)J26. D&H. jf. (biUedl): •lærdom
uden Dyd er lastens flyve fane. Sort/DSt.
1909.44). -fart, en. (1. hr.) hurtig fart eU.

rejse fjf. fLyvenåe fart u. flyve 3.3j. Alle Rei-
seindtryk fra Kjøbenhavn hertil ere givne
i, hvad ovenfor er skrevet, saa Lidet mæg-
tede jeg at gribe paa denne Flyvefart.
HCAnd!XI.139. -fartoj, et. [1.2] (I br.)

d. 8. 8. -maskine (jf. -tøj). JVJens.IM.S.
-finder, en. (zool.) finger (3j), der er for-

længet tii støtte for en flyvehud; især om
den stærkt forlængede yderfinger hos flyveøg-
lerne. Lutken.Slc\ldringer afDyrelivetl(1880).
48. Sal.* VIII.303. -fisk, en. (diaL Flyv-.

Etlar.SBJ2. Fly(c)-. Krøyer.111.787). >f I)

fisk ( tilhørende en slægt af makrelgeddemes fa-
milie), hvis forlængede brystfinner satter den
i stand til at fiyve; Exocoetus (jf. flyvende
fisk u. flyve l.i samt Fløjfisk i;. (Kalk.V.
256). vAph.Nath.n.434. HCAnd.YIII.228.
BøvPJ.7.

I
(astr.) i best. f: navn paa et

stjemebiUeae paa den sydlige himmel i nær-
lieden af polen. HSeedorf. Mod fremmede
Stjæmer.(1919).98. SaUVIII.291. 2) (blandt

fiskere i Gilleleje) benævnelse for havmusen,
Chimæra monstrosa Linn. (vel p. gr. af dens
store, vingeajtige brystfinner). Krøyer.

I

II.

_ ' r
"

fj _

gerne), v. hj. af hvilke en fugl flyver. MO.
787. -Oe

jeagtige

(de)r. en. (zool.) fjer (paa vin-

-fod, en. 1) [la] (zool.) fod m. flyvehud.
Flaggermusene har . . Flyvefødder. BMøll.
DyL.I.31. 2) [3j] (metr., 1. br.) versfod, be-

staaende af fire korte og en lang stavelse (pyr-
HkianapæstJ. Recke.Yerslære.36. -trngtf
en. (bot.) frugt, der er forsynet med vinger
olgn., saa at den let føres omkring af vinden.
MentzO.BiUJ.68. -fr», en. (zool.) løvfrø

(af slægten Bhacophorus) m.Jlyvehud paa
lemmerne (jf Flagrefrøj, SalJI.144. -fær-
dig, aÅj. som er i stand til at flyve (jf.
-dygtig^. Naar det Tidspunkt kommer, da
Larven (o: til døgnfluen), der jo lever paa
Bunden af Vandet, skal blive flyvefærdigt
Luftdyr. Frem.DX.691. især om fugleunger,
som er saa vidt udviklede, at de kan begynde
at flyve (jf. flyg) : 'disse smaae Knap flyve-
færdig Krager. Cit.ca.l700.(ThoU4°lo2o.
288). VSO. MO. de flyvefærdige Storke-
unger. Ponf.ZP.Fin.9. orer/^-'Saa gusten
er Panden

i
Liig et vissent Lilieblad, —

|

Som Sjælen, flyvefærdig,
] Alt paa Læ-

berne said.Winth.yi.29. (isærdial.) om børn,
der er blevet voksne, og om person, der er
rede til at rejse: MDL. Feilb.I.320.IVJ49.

II
(herald.) Fugle fremstilles (i vaabener)

oftest siddende, staaende eUer gaaende .

.

undertiden flyvefærdige . . o : siddende eller
staaende med løftede Vmger.PP&rand/ean.
Heraldik41919).132. -gal, adj. CdiaZ. fly(e)-.

8eidelin.41. FeUb.). (især dial.) om person

:

som let ell. pludselig bliver (heftigt) vred;
opfarende; hidsig (jf. flyvende gal m. flyve
3.1^. da Hr. D. hørte ieg vilde reyse, blev

hånd snart flyegal og vilde icke af med
xmg. Seidelin.41. en storsnudet og flyve-
gal Person som denne Anders. Ja/:Xhw.S.
179. FeHb. -galop, en. (nu næppe br.

Fly(e)-^. (især dial.) hurtig galop; fuld fart

(jf. flyvende karriere a. flyve 3.3 samt jy.
flyvegalopper. Feilb.). (vi) reed i flye Ga-
lop igjennem Gaderne. JJPa/u<fan.£r. 57.

vi kørte ned ad Bakken i Flyvegalop.
10 JVJensMF.60. -j^ekko, en. (zool.) gekko,

hvis krop er forsynet m. en hudbræmme, der
virker som en faldskcerm; den frynsede gekko
(Ptychozoon homalocephalum). ÉøvPJlJ203.
-K^ijgt, en. [4.3] (især dagL dl. dial.) gigt-

smerter, som hyppigt flytier »w fra en del

af legemet til en andJen (jf. flyvende gigt
u. flyve 4.2;. MothJ'247. GrundtvæSJV.
534. *I Ryg og Lænd er mit District,

|

Der jager jeg og gjør min Pligt, | Hurra
» forFJyvegigt.HC4nrf.X505. Bergs£R198.

•Vinteren er trofast med Flyvegigt og
KxHiå. Aakj.BS.76. SaUVIII.291. -srrille,
en. [4.2] (især dagl.) hurtigt opstaaende og
svindende grille ; flyvenykke. Mall.SgH.294.
Grundtv.UdvJ.8o. Nei, det er ingen Flyve-
gille, det er fuld og overtænkt Alvor.

auch.1.415. EBrand.L.113. JakKnu.GP.
41. I [la] (1. br.) r egl. bet. fik Sværmen
(o: en bisværm) Flyvegriller, var det ikke

30 muligt at følge den ret langt. Halleby.34.
-haar, et [2a] (bot.) haar paa visse plan-
ters frø, hvorved de let føres omkring af
vinden; frøuld. LandbOJI.315. -kast, en.

[3^] (især dial.) stor hast ell. skynding.
Flyv-: VSO. MO. Feilb. (u. flyvehast;.

-kaTn, en. [I.2] (1. br.) landing^lads for
flyvemaskiner olgn.; lufthavn. Sal}VlII.301.
-kavre, en. (?\u-: Moth.F252. Viborgæi.
(1793).29. Flyv-: VSO.) [2a] ^ vild havre,

ia Avena fatua L., hvis smaaaks let falder af
(jf Flueben 4;. JTusch.32. Begtr£jæUJI.
456. BostrJFloraJ.29. -kede, en. (nu 1. br.

Flyv-: VSO. MO. Fla-: MothJ'252). (1. br.)

pludseligt opstaaende og hurtigt svindende
(fornemmelse af) hede i legemet (jf. flyvende
hede u. flyve 4.2^. Moth.F248. MO. Jeans
Blod bliver tykt, skyder sig op bag hans
Øjne og melder sig med Flyvehede over
Ansigtet. LBruun.E. II. 88. SaU Vni.291.

50 -hjort, en. (nu kun dial.) eghjort. vAph.
NathJI.472. MDL. -kud, en. (zool.) hos
visse flyvende dyr, fx. flagermusene: tynd,
nøgen hud ml. lemmerne og kroppen, som
sætter dem i stand tU at flyve (jf. -fod samt
Flagrehud;. FremJ)X.451. Sal.*VIII.291.
-kul, et. (iscer fagl.) hul, hvorigennem in-

sekter og fugle flyver ud fra rede, bo, for-
pupningsstea olgn. Det gælder ved alle

Fuglebo om, at de har rigtig Størrelse
60 indvendig og passende Flyvehul, da Fug-

lene ellers ikke bygger i dem. Haandgem.
165. Efter Forpupningen forlader (bark-
billerne) Hulen gennem Flyvehuller. Frem.
DX.630. I iscer om det hul, der danner ind-

og udgangen i en bikube. VSO. MO. BMøU.
byL.III.250. Feilb. i sammenligninger: ud
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vrimlede disse Fortvivlelsens Børn som
Bier Sit FlyvehuHet. BUch.II1.75. Teatret,

under hvis oplyste Loggia der var et Mylr
som foran Flyvehullet i en Bikube. Pon^.
DR.III.20. -hnnd, en. (zool.) især i fit,

betegnelse for en slags udenlandske flager-

mus, som har et hundeagtigt udseende, Mega-
chiroptera (Jf.

flyvende hund u. Hund^.
Brehm.DL.Ll02. -hans, pi. (zool.) fugle-

gruppe, hvis udseende minder om hønse-

fuglene; sandhøns (Pieroclidæ). Sal.XV.585.
-ild, en. [2.i] (nu 1. hr.) flyvende gnister,

(der) skal Indrettes Reservoirer tU at op-
fange Regnvandet, for . . naar Ild op-
kommer . . at kunne forsvare Taarnene og
Kirkerne, imod F\jYe-lld.MB.1799.980.
Binding med Metaltraad af Straatagene
(bevirkede) at Taget blev i sit Leje og
brændte ud . . uden at udsende FlyveUd.
KoldingAvis.yiil904.1.sp.7. -knur, en. ^
1) slægten Dactylopterus af de panserkindede

fisks orden (jf. -knurhane, -ulk 2). Brehm.
Krybd.241. 2) arten Dactylopterus volitans.

sa.t)L.III.35. 3) (dial.) rød knurhane, Trig-
la hirundo. Krøyer.I.106. -knnrhane,
en. ^ d. s. s. -knur 1. Brehm.DL. III. 35.

I. -knller, en. [3.i] (især vet. og landbr.)

kuller (hos heste), som giver sig udslag i uro,

ustyrlighed, raserianfald olgn. (mods. Død-
kuUer}. deres Sygdom er at ligne med
Hestens FlyvékulleT. Hjort.Valg.24. Bergs.
PP.397. LandbO.III.240. II. -kuller, adj.

(ubøjeligt), (dannet af I. -kuller; dial.) d. s. s.

-kulret; især overf., om mennesker, som er

opfarende, ustadige, har flyvegriller olgn. Ja,

han er syg, men det er Fan til Sygel
Han er flyvekuller, er han. PRMøll.DS.65.
Feilb.IV.149. -kulret, adj. (vet. og landbr.)
angrebet af flyvekuller (I). Halleby.222.

J|
(dagl.) overf. (jf. u. II. -kuller^, han er helt
flyvekulret

i
-kulør, en. (nu næppe br.)

^ m. h. t. det forhold i Vhombre, at der for
hvert spil fastsættes en kulør, i hvilken mel-
dinger osv. gaar forud for meldinger i andre
kulører (jf. flyvende blind olgn. u. flyve 3.3j.

Spillebog.(1786).36. PAHeib.VS.169. -kær-
lighed, en. [4.2] (sj.) pludseligt opstaaende
og hurtigt svindende kærlighed. NKBred.VH.
86. Rahb.(MO.). -lam, adj. (fagl.) om
fugle, insekter osv. : ude af stand til at flyve.
Maj-Sygdom kan undertiden vise sig tidlig
om Foraaret derved, at mange af Flyve-
bierne blive flyvelamme. Biavl.162. -lyst,
en. 1) (1. br.) lyst til at flyve (l.i). Levin.
*Flyvelysten var kendbar (o: hos en fugle-
unge),

I
men Evnen slog ikke til. Drachm.

SB.39.
II

især billedl.: trang til ell. higen
efter at flyve ud fra hjemmet, drage ud i

verden. sa.T.199. 2) [4.2] (nu næppe br.)

flygtig ell. hurtigt svindende lyst. Wadsk.
Skuepl.265. Ew.V.30. en indbildt Flyve-
lyst, en sværmende Yngling tog for Kiær-
lighed. Rahb.Charis.1806.132. -maskine,
en. [1.2] luftfartøj, der i modsætning til

balloner og luftskibe er tungere end luften.
MPlets.Den EngeUkeFlyveresReisebeskrivelse.

(overs.l774).2. hvor morsomt . . om De
pludselig traadte ind af Døren. Det er og-
saa dumt, at Flyvemaskinerne endnu ikke
ere opiandiye.FruIIeib.B.II.207. Brandes.
XV11I.85. OpfB.UII.42L En . . Liguster-
sværmer brummede som en Flyvemaskine
frem og tilbage højt oppe under Loftet.
EmilRasm.DL.258. SaVVIII.291. \\ om et

teaterapparat. Microscopet.l856.Nr.21.5.

10 I. t Flyvende, et. (afl. af flyve elL

substantivering af II. flyvende) dyr (elL
andet væsen), som kan flyve, (dragen be-

skrives) som et rovbegierligt Flyvende,,
der æder Fugle og er halv Ørn, halv Ulv-
inde. vAph.Nath.II.56. II. flyvende, Tpræs.

part. af flyve.

Flyve-nykke, en. [4.2] (1. br.) d. s. s.

-grille. *jeg Kjender
|
Dette stive Sind og-

disse
I
Flyvenykker, som dig Ingen

|
Ud

20 af Hovedet kan pille. PalM.VI.239. -offi-
cer, en. [1.2] ii Scheller.MarO.226. Sdw
Sold.41. -pels, en. [2.2] (dagl; sj.) ustadig
ell. flygtig person (jf. V endekaabe, Flyye-
spaan 2 samt jy. ruskepels (Feilb.), no. diaL
flogham m. lign. bet). Gylb.I.136. -pind,
en. (fagl.) pind under et flyvehul. Haand-
gern.164. Halleby.33. -pjece, en. [2.3] (nu
næppe br.) d. s. s. -skrift. Birckner.Tr.l53.
-plads, en. [I.2] plads, der benyttes som

30 start- og landingsplads for flyvemaskiner, til

afholdelse afflyveopvisninger olgn. ; aerodrom.
Scheller.MarO.226. SaUVIIl.301. -plan,
et. [1.2\(l.br.) 1) d.s.s. Aeroplan. EChri-
stians.F.39. Scheller.MarO.226. 2) (del af}
bæreflade ell. vinge paa en flyvemaskine,

jf: Store, glinsende Guldsmede (farer af
sted) under bratte Vendinger . . saa det
knitrer under Farten fra deres stive gen-
nemsigtige Flyveplaner. Fleuron.DTN.14.

40 -post, en. (jf. flyvende post u. flyve I.1/

befordring af postsager gennem luften; ogs.

om det, der befordres, ell. den (dem), der
befordrer det. 1) [l.i] om postbefordring ved
brevduer olgn.; ogs. (jf. flyve 3.1 ; nu næppe
br.): hurtig post; ilpost. MO. jf: *Flyv i

en Fartl
|
Bring min Veninoe

|
Al min

Længsel, lille Flyvepost (om en fjerbold).

Hrz.D.II.86.
\\ (jf. flyve 2.8) som navn for

forsk, dag- og ugeblade (jf. SaUVIII.301);
50 ogs. som dagl. betegnelse for Heib.'s „Kjø-

benhavns flyvende Post".Zevm. (jf. Gylb.
1.135). sml. (m. tilknytning til ord som -rygte^

-tidendej; en af de (unge avislæseres moder)
tog saa meget paa Vej (over sønnens avis-

læsning), at hun løb til Postmanden og
gav ondt Vejr af sig. Hun vilde da nok
vide, hvad det var for nogen „Flue-
poster", disse „fornemmede" holdt. i\ror(?-

sjællF.1.36. 2) [I.2] om postbefordring ved
60 flyvemaskiner; luftpost. NatTid.^^hl922.Aft^

6.sp.4. jf. : Til Frankering af Flyvepost

-

breve er der bleven trykt et særligt Fri-

mærke. Hjemmet. 1912.224. -pungabe,
en. (zool.) dyr af en pungdyrslægt m. flagre-

hud; flagrepungabe (Petaurus). BøvP.II.524^
-pungdyr, et. (zool.) d. s. SaU VIII.30L
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I

-pung^mns, en. (zool.) pungmus m. flagre-

hxid (Acrobates pygmceus). BøvPJI.525.
Flyver, en. (f Flyvere;. /?f. -e. 1) til

flyve 1.1: levende væsen, som er i stand til

at flyve. ||
(iscer poet.) i alm.: 'Skjøndt jeg

løb paa mine baade |
Store Fødder . .

|

Er jeg Stakkel dog, desværre, |
Ingen

Flyver (som Amor). Beib.PoetJIljaS. *Draa-
ben, der bag Blomsterstøvet

i
Er gjemt i

Liliens Jomfruskjød,
|
Før Kubens Flyver

den har Tø\et.Winth.X.o6. Fugles Sang og
Skrig, de trækkende Flyveres Vingeslag,
var mig nok til at gætte deres Navne,
deres Stemning, deres Kaar. EKaarsb.M.
127. JH

(især fagl.) i forb. m. adj., der angiver

flyvedygtigheden. Ørnen er, som der staar i

Zoologien, en udmærket Flyver. DracAw.
SS.84. (de syriske bier er) kraftige Flyvere.
Biavl.153. ^ (nu næppe br.) jf Fløiiisken,

eller den store Flyver. Bajf.(1784). 226.

2) (især fagl.) til flyve 1.2. 2.1) person, som
fl.yver v. hj. af flyvemaskine olgn.; især fører
af flyvemaskine olgn.; aviatiker (jf.

Lnftskipperj. M.Plets: Den Engelske Fly-
veres Reisebeskrivelse . . Oversat . . af A. C.

Kiog. (bogtitel.1774). Fol.Vil910.o. forleden
Dag, netop som Flyveren faldt ned ude
paa Flyvepladsen. JMagnus. EK. 36. 2a)
flyvemaskine; især i ssgr. som Drage-
flyver.

Fljrve-rejse, en. [4.2] (nu 1. br.) hur-

tig og kort rejse; sviptur, i tyve Aar havde
jeg — en Me Flyverejse undtagen — ikke
været i Hovedstaden. BHchJI.65. -rend,
et. [3.3] (ogs. Flyv-. Fla-: MothJ"252). (nu
især dial.) hurtigt løb; flyvende fart. *fire

Danske-Miil i flyve-rendf at maale
|
Paa

fire Qvarters Tndi.Sort.Poet.74. MothJF248.
Skynd dig, og løb derhen i Flyvrend. FSO.
Feilb. -rygrte, et. [4.2] (nu næppe br.)

løst rygte. VSO. MO. -T«m, en. (dial. Fine-:

Kværnd. Fli(e)-, Fly(e)-: CVaupell.S.113.
Fløj-: FolkLægemJl.8). 1) røn (stammende
fra bær, der er spredt ved fugles hjælp), der
vokser i toppen af gamle træer (især pile ell.

popler, jf. Pilerøn; ell. paa gamle mure olgn.

steder. MothJ"248. ThieleJII.30. BostrJlora.
1.206. Oppe i en Krog ved Gesimsen
hvor Vinden har samlet ét lille Muldlag
af Støv . . vokser en Flyverøn, et helt
grønt Træ svimlende højt oppe paa Muren.
JVJens.C.lOl. 2) (sj.) mistelten, Viscum al-

bum L. JTusch.266. Kværnd. FolkLægemJ.
23. -sand, et ell. (nu kun dial.) en (OeconT.
11.81. Hauch. DV. 1. 130. Esp. 77). [2.i].

fFly(e)-: OeconT. II. 81. Flyv-: EPmt.Men.
111.433. Feilb.). meget flnt sand (især op-
skyllet af havet), som føres af sted af vinden
ell. blæses sammen i klitter. MothJF248. (in-

gen) maa oprive (marehalm) hvormed den
skadelige Flyvesand kunde løsnes.Forordn.
^^111720. Grundtv.PS.IV.4. *Du bygger
paa et Blændværk,

| Paa Skum og Flyve-
sand. Brz./X ^^8. Frem.DN.77.

|| (fagl.)
strækning, der er bedækket afflyvesand. Andres.
Klitf.44. selv Flyvesandene kunne bruges

til derpaa at kultivere Bjærgfyr. LandmB.
III.240. -sindet, adj. [3.i] (jy.) opfarende;
hidsig, en flyvsindet lille Mand. JFJens.
P.9. -skrift, et. [2.8] (nu 1. h:) lille trykt

skrift, hvis indhold er beregnet paa øjeblikket;

brochure; pjece (jf. -blad, -pjece;. Heib.Poet.

VIJ234. Han skrev til Forsvar for Freias
Alter . . det ene Flyveskrift (Brandes.DD.
16: den ene Brochure; efter det andet.

10 Brandes.1.376. -sknr, et. [I.2] (1. br.) han-
gar. VortLand.*/J.915.3.sp.4. -skytte, en.

[3.i](nBJ-: VæverB.2. Flyveskyttel: Larsen),

(væv.) skytte, iscer brugt vea bomulds- og
klædevævning, som v. hj. af en mekanisk ina-

retning lettere slaar islætten ind end den alm.

væverskytte. MO. VortHjJIIl.83. Kværnd.
Feilb. -spaan, en. 1) [8.2] (dial.) om spaa-
ner, som ved øksehug olgn. flyver langt om-
Icring. Kværnd. 2) f overf.: otnfårende, uro-

70 ligt menneske (jf. -pels;. Moth.F248. jf. Kalk.

1.567. -sport, en. [I.2] Flyvesportens
Helte. DagNyh.yd 911. B. 1 . sp. 6. SaU VIII.
294. -spring, et. (i bet. 2 ogs. Flo(e)-:

MothJ'252. Eøysg.SJ.27. Flyv-: VSO. MO.
Feilb.). 1) (gym.) en slags forlæns overslag

m. tilløb og samlet aftryk m. fødderne. Gymn.
1.222. ACMeyerJdrJ1.30. 2) [3.3] (nu især

dial, jf. : „Daglig Tale". MO.). hurtigt løb;

flyvende fart; fuldt firspring (jf. -rend^'

30 især i forb. m. i: at komme frem i flyve-
spring. MothJF248. VSO. Feilb. -tanke,
en. [4.2] (nu 1. br.) pludseligt opstaaende og
hurtigt svindende inafald ell. tanke (jf. -grille,

-nykke;. Moth.F248. Brors.242. Einar pas-
sede nøje paa sine Forestillinger og Re-
flektioner . . noterede sig alt, hver Ide-
forbindelse, hver FlyvetSake. JVJensÆE.
213. -tid, en. spec: 1) (fagl) den tid, da
bierne sværmer; sværmetid. ForstO.19. 2)

40 [I.2] B. (har) anvendt . . en samlet Flyve-
tid af 5*/4 Time for en Flyvefærd, der er

ca. 710 Kflometer lang. DagNyh.Vjl913.1.
sp.6. SaWIII.294. 3) [2.i] ^ den tid, et

projektil bruger til at tilbagelægge en vis

afstand (jf. Flugttid;, smst.302. f -ti-

dende, en. [2.3] d. s. s. -Tjgte.Wing.Curt.
102. -traaa, en. (zool.) De tre lange
Flyvetraade i Døgnfluens Bagkrop tjener
den ved dens Svæven i Luften til at holde

50 den Balance , som de svage Vinger ikke
kan vedligeholde. FremJDN.506. -tej, et.

[I.2] 1) (jf. ty. flugzeug; 1. br.) apparat ell

redskaber, som sætter en i stand til at flyve.

Var endnu en Doktor Faustes Kaabe, en
Fortunatus's Hat, en Aladins Lampe til,

og Eieren af sligt et Flyvetøi giorde der-
med en liden Lysttour fra Europa tU Ota-
heiti. Tode.ST.II.17. sj. (spøg.): De virkelig
Utilfredse . . de havde jo Bisselæder, ja,

60 Flyvetøj i Skoene. JakKnu.ML.347. || d. s. s.

Flyvemaskine. PoVlil910.1. Børd.SF.41.
SaUVIII.302. 2) (Ibr.) dragt for flyvere

(2). PoUh 1910.4. -nik, en. ^ 1) fisk

(tilhørende de panserkindede), hvis bryst- og

rygfinner minder om svingfjerene paa en

fugls vinger; fjerulk; Pterois volitans. Sal.
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XIIL1134. Fedders.H.5. 2) d. s. s. -knur 1.

Lutlien.Dyr.344. BøvP.III.539. -vinge,
en. (zool.) om tynde vinger (hos visse in-

sekter), som benyttes til flyvning (mods. Dæk-
vinge). BMøll.DyL.III.226. -øgle, en.

(zool.) dyr af en flyvende krybdyrorden fra
jura- og kridttiden (Pterosauria). BøvP.I.
'50. Sal.WIII.302.
Flyvning, en. flt. -er. vbs. til flyve,

især i bet. 1.2: dels som rent vbs., om bevoe- lo

gelse gennem luften v. hj. af flyvemaskine,
dels om evnen hertil og den systematiske ud-
øvelse og udvikling af denne evne (flyve-kunst,

-sport, aviatik), dels om den enkelte fart ell.

rejse m. flyvemaskine. Flyvning over Vand
. . frembyder adskillige Fordele for Flyv-
ning over Land. SalfVIII.289. 1908 (var)
Gennembrudsaaret for Flyvningen, smst.

297. Wilbur Wright (foretog) beundrings-
værdige Flyvninger i Le Mans. smst.294. 20

ofte i ssgr. som Distance-, Eskadre-, Højde-,
Kap-, Kunst-, Længde-, Nat-, Prøve-, Rund-
flyvning ofl.

flyvsk, adj. (af flyve, jf. springsk af
springe, løbsk af løbe osv.; jy.) til flyve 3

og 4: hurtig og voldsom i bevægelser; ubæn-
dig; ogs.: af uroligt og ubestandigt væ-
sen (jf. flyvesindetj. (der blev) ved at kom-
me Forløbere (for den store cirkus), og ved
dem alle var der noget flyvsk og uden- 30

landsk at bemærke, baade ved Heste og
Mandskab. JVJens.NH.6. Ellers er jeg kun
en flyvsk Vildkat, men tænker jeg paa
dig, bliver jeg glat og pæn. KMich.LM.lo6.
Feilb.IV.149.
Flyvt, subst. se Flugt.
I. JPlæ, en. {ænyd. d. s.; sideform til

Flø(d); jf. flæe; jy.; nu maaske kun i ssg.

flæ(de)vand (Feilb.)) d. s. s. I. Flod 1. Flæ
og Flod naar Vandet gaar høyt op.Wing. 40

Curt.340.
II. Flæ, en ell. (især koll. olgn.) et (Moth.

F255. vAph.Nath.II.410. D&H.). (ogs. Flæ-
(d)e. JTusch.233. Thorsen. Kværnd.). flt.

-(e)r. (cen?/d. flæ(de), sv. dial. flå, flåd(j)e;

vistnok besl. m. flad og Flæg ; dial.) 2( d. s. s.

Flæg. Moth.F255. JTusch.4.115.233.355.
flæ (flæg) er navnet på forskellige eng-
og vandplanter, der tindes ved bredden
af bække og søer (acolus calamus, veUug- 50

tende flæ o. a.).ADJørg.IV.192.
||

(koll.)

om disse planter anvendte til tækning olgn.

Moth.F255.
II (jf. Flægrod^ om roden af kal-

mus (Acorus Calamus L.) olgn. vAph.Nath.

11.410Jf. JTusch.4.278.
III. Flæ, en, et. se I. Flaa.
I. Flæb, en ell. et. [flæ-'&] flt. (sj.) -e

(D&H. Saaby.''), {ænyd. d. s. (fk.), sv. dial.

flabb, skaansk flabb ogs. om nedhængende
flig af tøj, hovedbeklædning olgn.; vist fra 60
nt. vlabbe, flab, mnt. vlebbe (sideform
til (m)nt. vlabbe, flappe; se Flabj, frisisk
flebbe, fleppe, holl. fleb, flep, kvindehoved-
bind m. hængende ender;

jf. Flip || ordet er

i bet. 1 fk. (jf. dog Moth.F205), i bet. 2 nu
intk. (rimeligvis under indflydelse af II. Flæb,

Flæbehoved olgn.) \\ nu næsten kun foragt.)

1) (dial.) hængende (under)læbe; mund
m. hæng ende læbe. Moth.F205. VSO. Bietz.

144(skaansk). Thorsen. Saaby.'' \\ iudtr.for,
at en er nær ved at græde (flæbe): flæb en
henger på h.SiVa.Moth.F205. at hænge
m e d F 1 æ b e n. FSO. ordspr. (nu næppe br.)

:

Hver fugl synger af sit neb, så gør og
kærlingen af sit (Moth.^F205: sin; flæb
(seFxigl).Moth.F205. 2) (l.br.) flæbevorn
person; flæbehoved; flæber. Flæb (en)
. . bruges . . og i Steden for en Flæber,
især i det sammensatte Ord Hængeflæb.
VSO. (H. C. Andersen fremstiller i „Kun en
Spillemand" ikke) et Genie i dets Kamp,
men snarere et Flæb, om hvilket der for-

sikkres, at det er et Genie. Kierk.XIII.79.
D&H. II. Flæb, et. [flæ-'fc] {til flæbe;
foragt.) som vbs. til flæbe. *ham, hvis Næb

|

Qviddrede sin Jordemoder
|
Een af Spro-

gets beste Oder
|
I sit allerførste Flæb.

Bagges.II.120. lutter Sentimentalitet og
forlorent ¥\ddb.PoVkl921.6.sp.l. \\ i forb.

som briste, stikke i flæb. *en skønne Dag
den Halte (0: fanden) kom

|
og sagde:

Smed afsted!
|
Da stak den snilde Smed

i Flæb. Drachm.PHK.59. de brast ud i

Flæb og lixL\klAKohl.MP.in.211. flæbe,
v. [iflæ'ba] (nu kun dial. flæbbe. Sort.Poet.

88. Esp.78. t flebe. Holb.Usynl.1.4). -ede.

vbs. GJ -ning (vAph.(1764)), jf H. Flæb, Flæ-
beri. {af I. Flæb ell. Flab; jf. sv. dial. flåbba,
skvaldre, pludre, skaansk flåbba, hænge med
underlæben, være nær ved at græde, ogs, (om
tøj, hovedbeklædning olgn.): hænge løst og
slapt ned; besl. m. flippe, sv. flepa, no. flæpe,
fleipa, flipa ofl. i sa. bet.; især foragt)
græde ubehersket som et barn (med aaben
mund olgn); „tude"; „skraale". Moth.
F205. *jeg da tviner, flæbber, græder,

|

Saa Hicke-gylpendis. 8ort.Poet.88. See hvor
hun staaer her og t\eher.Holb.Usynl.L4.
*(helten) flæber,

|
Som revset Skolepog.

Boye.WS.46. „Hvad flæber Han for, Karl?"
— „Jeg flæber inte, Hr. Underofficer 1 jeg
er bare ulykkelig." Oversk.Com.IV.204. Han
gav sig ynkelig . . „Hold Mund med den
Fiæben Jens."Drac/tm.Sri:.i5i. Feilb. Esp.
78.

II
(l.br.) om dyr: hyle, tude. Saa satte

Hunden sig paa Halen og flæbede. Bogan.
11.17. jf: Ovre paa Læsiden af Skorstenen
sidder en Efteraarsstær og flæber op.
Bergstedt.A.13. flæbe-, i ssgr. (dagl. ell.

dial.) især i udtr. for en flæbevorn person

(jf. Flæbe-hoved, -mund. Flæber, I. Flæb
2; som Flæbe-dorte (D&H.), -kande
(Feilb.BL.317), -prins (JakSchmidt.SP.56),
-tøs (AndNx.PE.II.54). -hoved, et. d.s.s.

I. Flæb 2. D&H. -mnnd, en. (nu næppe
br. i rigsspr.; jf. -mundet; d. s. VSO. Lemb.
Shak.VI.91. -mnndet, adj. (dial.) græde-

færdig. „Hvad Satan vild' du ogsaa ha'

mig til at rende efter Drengen forl" sa'

hun flæhmnnået.Aakj.VB.56. Flæber,
en. ('„siges meest om smaa Børn." vA2}h.

(1764); nu sj.) Moth.F205. saadan en Flæ-
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ber og Kryster. Høyen.^rere.ioO. Kierk.

III. 115. Flæberi, et. (dagl; foragt.)

vbs. til flæbe. Schand.AE.13o. med yderste
Møje tvang han Graaden tilbage. — Ikke
noget Flæberi! sagde Distriktslægen. TFte«?.

LO.238. flæbe-Tom, adj. (1. br.) tilbøjelig

til at flæbe; som flæberuden aarsag; Myrike-

vom. Drachm.DJ.II.160. jf.: det er den
sædvanlige Flæbevornhed og taabelige

Godmodighed, at man istedenfor at skjære
Kræftskaden rask bort, lader den udbrede
sig i Ro og Mag. Scharling.X.70.

Flæd, siibst. se Fled.
I. Flæde, en. se II. Flæ.
II. Flæde, en. flt.-r. (jf. sv. dial. flåttja,

mark, no. flot (flt. fleter og flatarj, flade,

flad mark, oldn. flot<r), d. s.; dial. (sjæll.))

fladt stykke land; agerskifte, en Flæde
Sæd. MDL. Naar Høsten kom, skulde man
have Mejetøjet i Orden og ud og i Lag
med Flæderne, som man kaldte Sæd-
skifterne med den fuldt udviklede Sæd.
NordsjællF.I.U2.

III. flæde, V. -ede. {oldn. fletja, udstrække

noget, saa at det bliver fladt; afflad; dial.)

fladhugge (et stykke tømmer). Moth.F207.
VSO. Mb. OrdbS. (sjæll).

flæde-skaldet, adj. se u. flenskaldet.

I. Flæe, en. se II. Flæ.
II. t flæe, V. (til I. Flæ) d. s. s. flode.

Floder . . hedder og . . flæer.FSO.
Flæg, en (Moth.ConvJ'73. VSO. Saaby.')

ell. (nu oftere) et (JHSmidth.Haver.66. MO.
Saaby.'), [flæ'q eU. flæ-V (jf. Kort.lOo)] flt.

d. s. (sv. dial. flågg, eng. flag; vistnok besl.

m. flak, flad; jf. II. Flæ; egl. om de flade

(sværdformede) blade (ifjfusch.llo.310) ||

oruges især i flt. ell. koU.; dial. eU. UJ) 3(

navn paa forsk, større vandplanter (i alm.)

m. flade, sværdformede blade, især

sværdlilje (Iris), kalmus (Acortis cala-

mus L.) og tagrør (Phragmites communis
Trin.), ogs. dunhammer (jf. Flægkøllej

ofl. Moth.'-F217. Moth.ConvJ'73. de øvrige
(skelpæle) stode efter Mændenes Sigende
ligeledes udi Vandet, men Flæget hin-
drede, at de ey kunde seis (fra bredden).

Cit.l747.(HistMKbh.YIIL134). *0p over
(sivet) med gule Krone svæver | Det bre-
de Flæg, som Junos Sendebud (o: Iris)

|

Har laant sit ^a.vn.JHSmidth.Haver.66.
*Jeg havde min Vugge ved Nilens Bredd .

.

jeg frøs under Flægen og Sivet! Gnmdtv.
Krøn?18. *Bondemand! er ej til Rør og
Flæg,

I
Som de nu voxe, din Segl for væg.

sa.PS.Y.293. (hundens) Snude . . var hel
skaaret og blodig af de skarpe Rør og Flæg,
som hun saa tappert havde arbeidet sig
igjennem. jSaw^.&^.S^. 'Flægene hvisker.
Aakj.BS.27. nu er Græsset paa Rod og Flæ-
get tæt, der er Grønt over alle de dybe Hul-
ler. FUuron.(Kbh.''V6l909.2.sp.2). JTusch.4.
53.113.219.343.

|]
(koU.) om disse planter

brugt som tækkemateri<ile.'VSO. *jeg tækker
|

Med Flæg og med Bark. G-nmdtv.PS.V.
267. OrdhS. jf. (som stednavn om eng be-

vokset med flæg): Flægen, en Eng ved
Wedellsborg paa Fyn. JohsSteetistr.DS.93.

Flæg-, i ssgr. af Flæg (dial. ogs. Flægge-,
se u. Flæg-rose^.
Flægel, en. se H. Fiegel.

Flægger ell. Flegger, subst. {vbs. til

flægre (3); jy.) sladder; „snak", paa de
Steder der gjælder sgu ingen Flegger;
der maa Sandheden hemt.Aakj.YB.16.

10 Feilb. Flægger-mand, en. (ogs.Flægre-.

Aakj.SV.VIII.98). {af Flægger ell. flægre;

jy.) sladderagtig person; vrøvlehoved, (han)
blev mere og mere utryg ved den gamle
Flæggermunds uberegnelige Udgydelser.
AakjæA.23.
Flægge-rose, en. se Flægrose.
Flseg-kølle, en. ^ dunhammer. Rostr.

Flora. 1. 59. -lilje, en. (jf. Flælilje; ^
sværdlilje. Iris Psetidacoriis L. Levin. JTusch.

20 310.
flægre ell. flegre, v. (f fligre. Moth.

(VSO.J. Xysted.(Thott2^770.47'')). -ede. vbs.

jf. Flægger. (sv. f flickra, f fleckra, logre,

kæle, fsv. flikra, smigre, no. dial. flikra,

vifte, logre, smiske, eng. flicker, le, grine,

nt. flikkeren, flimre, indsmigre sig; besl. m.
Flig, flagre osv.; dial.) 1) flagre; svaje.
Feilb. H om hunde, lam olgn.: vifte med halen;

logre. En Hund siges at fligre med sin

30 Hale. Nysted.(Thott2'>770.é7^). OrdbS. ^om
hvad der vokser vildt, uordentligt olgn. Thor-
sen.135. jf: Kornet vokser fleggervorn
(o: i overflødighed). Moth.F212. 2) smigre;
sleske; „fedte** (for en). Laj flegrede for

sin Madmoder, som han logrede for sin

Husbond. Skjoldb.XM.77. MDL.119. Feilb.

||
om kæ)'esteriforhold: smiske; gantes, tykkes

au, det klæder en pæn Pige . . at flegre

med en Husmandsralt — og saa gifte sig

«) med en stor Gaard? ThitJensJ.178. 3) føre
løs snak; sladre. Saa tror du ogsaa, hvad
Folk gaar og flegrer om. Aakj.VB. 239.
bare hun kan gaa inde og flegre med dig
. . saa kan det gaa med Kreaturerne, som
det kan. smst.99. Feilb. 4) le paa upassende
maade; grine. De bænkede sig om Bor-
det, og da Konen forsvandt uhøfligt fra

Stuen, flegrede de to velmægtige Gaard-
mænd i Skægget. JF/ens.BlF.e 7. tag mine

50 Træsko paa! sagde Herremanden og stak
i at flegre. sa.JVfi^.7i. MDL.682. Flægre-
mnnd, en. se Flæggermund.
Flæg-rod, en. Qf. II. Flæ sliitn.; dial.)

2( (rod af) kalmus, Acorus calamus L.
JTusch.278. -rose, en. (jf. FlæroseJ ^
d. s. s. -lilje. Sal.VI.745. Flæggerose:
JTusch.355.
Flæ-græs, et. [H] (jf. skaansk flåje-

grås (JTusch.102); dial.) 2f en slags bred-

60 bladet enggræs (rimeligvis Glyceria specta-

bilis M. K). HaUeby.225.
I. Flæk, en. [flæ^] ("f Flække. Gram.

Xucleus.826). flt. flækker ell. (nu næppe br.)

flække (Mall.SgH.528). (ænyd. fleck(e), si-,

flåck, no. flekk, oldn. flekkr, ty. fleck (og

flecken, f fleckej, eng. fleck; jf. æda. flak-

V. Rentrykt */» 1922
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kæt, plettet (IIarp.Er.143; sml. mnt. vlacke,
vlecke, plet) \\ vist besl. m. flak; paavirket

af (maaske laant fra) ty. fleck(e)) 1) (nu
dial.) mindre, ved afvigende farve olgn. fra
den omgivende flade afgrænset sted; plet.
Endelig brød det (o: sygdommen) ud til

enmåY\Q\.Holh.GW.IY.9. VSO. Feilb.

ordspr.: Ingen Ko hedder broget, uden
hun haver en Flæk, se u. broget 1. || om
„pletten" paa en skydeskive. vAph.(1759).

jf. (jy.) ramme lige i flækken, lige i plet-

ten. OrdbS.
II

ved paasmøring ell. besudling

frembragt plet. Moth.F313. *Alt hvad du
. . med din Pensel trekker,

|
Det er kun

. . lutter skidne FiekkeT.Helt.Poet.97. vAph.
(1764). overf.: sette en flek på sin ære.
Moth.F213.jf.heflække. 2) f lille (afgræn-
set) stykke jord. jeg har . . paa en liden
Flek ved Gaarden . . haft fire, fem å sex
. . Hiemkøer. OecMag.II.326. Imellem Klip-
perne og Sumperne ligge hist og her
nogle småle Jordstrimler og Flække, som
aleene kan beboes. Mall.SgH.528. 3) {lign.

udtr. i ty. sv. no.; især vulg. ell. dial^ i

udtr. som ikke (ud) af flækken, om
fuldstændig ubevægelighed: ikke (ud) af plet-

ten, stedet. Wess.l2. Grundtv.Myth.48. Nu
rører Du Dig ikke af Flekken, lør en Røst
fra Himlen siger: Jacob wo histBu? ABecke.
EnOldgesell.(1860).36. kunde man ikke lade
dem (Jigge i karantæne) paa Klampenborg
. . og ikke ud af Flekken i 5 Uger? Folkets
Nisse.^'^T 1866.7. KLars.HPE.148. Feilb.

overf: Kammerherren vil partu tvinge
denne her lille Frøken til at tage den
unge Baron M. . . Men hun „stinner" sig
(o: gør sig stædig), ihvor bitte hun er, og
vil ikke af Flækken. Blich.(1905-07).1.533.
hun maatte beundre . . hans Mod, hans
Støthed. Ikke ud af Flækken, hvem han
end havde for sig. PThist.P.32.

II. Flæk, en. se II. Flække.
III. Flæk, en. se III. Flække.
IV. Flæk, en. se Flik.

t Flæk -feber, en. [1.1] ('Flække-.

JJuel.29). (jf. ænyd. flekkesot; efter ty.

fleckfieber) plettyfus. Cit.l716.(KbhDipl.
VIII.387). Apot.(1791).261. -groft, en.
{rimeligvis af ænyd. fletgrøft, hvis første

led igen maa være nt. fleet, afløb (der fører
regnvand bort fra lavere grunde), kanal olgn.

;

se I. Flet; dial.) afløbsgrøft. LovNr. 14 ^yi

1872.§lf Flækgrøfter, de var tre Alen
brede foroven og kunde tjene til Af-
vanding af sur Jord. AarbFrborg.1918.71.

\\

ogs. om skelgrøft med en paa Mer side op-
kastet vold. Naar Indkastning skeer (o: skel

sættes) imellem 2 Mænds Lodder, bruges
sædvanligen Flækgrøft o: Grøften graves
i Skiellinien, og et Dige kastes op tU hver
Side. KAagaard.Thye.(1802).131. jf.: (vore

forfædres) Ejendomme sønden for Alperne
ere nu under Fred og Hegn, hvorvel det
sidste kunde synes ej aldeles lovligt, efter-

som det er kun Flæksiøvt. Blich.MT. 35.
I. Flække, en. se I. Flæk.

II. CP Flække, en. ['flæga] (f Flæk,
Holb.Sat.A2v. sa.Hh.1.444. Bagges.NK.170.
HHans.PD.ll). flt. -r. {ænyd. flek(ke) (n.),

sv. flack (m.); laant fra (m)ht. ell. (m)nt.
flecke (f), flek (m.) (nuværende hty. fleekeiif

m., nt. ogs. flecken, n.) ell. lioll. vlek (n.);

egl. sa. ord som 1. Flæk) mindre, købstad-
agtig bebyggelse (i olm.: uden egentlige

købstadrettigheder) ; „købing ". Moth.F213.
10 store og smaa Stæder og Flekker. Holb.

Anh.5. Dette (o: den fornemmere bebyggelse)
giør Fridrichsbergs Bye om ikke til en
Kiøbstæd, saa dog til en skiøn Flek,
EPont.Atlas.il. 223. De mindre smaa og
ubetydelige Stæder kaldes Kjøbstæder
eller Flel^er. Hallager.42. Lad dem fare,

at de kunne gaae hen i de omliggende
Landsbyer og Flækker (Chr.VI: byer;
1907: Gaarde og Landsbyer^, at kiøbe

20 sig Brød. Marc.6.36. en eller anden liden
Residens-Flække i et halvforglemt Fyrsten-
dømme. Drac/tw.j^.j. 547. en Mellemting
mellem en Kjøbstad og en Landsby, eller

hvad vi nu vilde kalde en Flække. HDah-
lerup.Mariager.(1882).102.

IIL Flække, en. [iflæga] (sj. Flæk.
ForstO. jf. u. bet. 1 slutn.). flt. -r. {ænyd.
glda. d. s. (i bet. \), no. flekkja (i bet. 2);
af IV. flække) 1) (især dial.) sprække;

30 (mindre) revne (især i træ). Moth.F214.
en Kugle af stærkt Træe (der) maae være
frie for Flekker og Ridser. MB.1810.441.
ForstO.19. Feilb. Esp.78. om snitsaar olgn.

(flænge) : OrdbS.(Møn). jf. : *(den spedalskes)

Mund er kun en Flække, | hans Næse er
et Hul. HSeedorf.HV.55.

||
(især politi-spr.,

i signalementer) om en nedtrykt fordybning
ell. rende i (længderetningen af) en hatte-

puld (jf. Flække-hat, -hue og IV. flække 1.2

AH slutn.). blød filthat med flæk
| 2) afflækket

(mindre) stykke; splint; flis. D&H.
Feilb. i rigsspr. næsten kun (arkæol.) om
smalle afflækkede flintstykker, der af sten-

alderens mennesker benyttedes som skærende
redskaber; flintflække. En egen Art Pile
ere nogle småle Beenstykker, hvori Flæk-
ker af Flint ere indsatte. Wors.JD0.14.*Flæk-
ker og Kiler frem af Mulden bryde, |

Sam-
lerens Skab i Varetægt dem faaer. I2ecA;e.

éoBD.77. SophMull.VO.27. HVClaus.H.13.
IV. flække, v. [iflæga] Høysg.AG.89.

præt. -ede ell. flakte ['flagaa] smst.; part. -et

ell. flakt. vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s., glda.

(præt.) flacte (Brandt.BD.II.340), sv. (dial.)

flåcka, no. flekkja; jf. sv. flåka, d. s., oldn.

flaka, gabe (om saar olgn.); besl. m. I. Flage,
II. flak

II
ordet er nu (mods. kløve , spalte

olgn.) især dagl. (dial.) ell. fagl.; formerne
flakte, flakt bruges nu næsten kun poet.

60 (jf. Levin: „fuldk. foræld."j ell. dial. (tJniv

BI.L389. Thorsen.111. Esp.78. Kort.l72f.),
flakt dog ogs. som adj. i enkelte faste forb.,

se bet. 1.2)

1) ved hug, snit, slag, træk osv. helt ell.

delvis dele noget (efter længderetnin-
gen) i to, især mere ell. mindre flade, omtr.
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lige store (symmetriske) dele. t.l) især om
deling olgn., som sker paa en mere ell. min-
dre ødelæggende (beskadigende) maade
(med voldsom kraft ell. uforsætlig, ved
et uheld olgn.): faa til at revne, spræn-
ges osv.; sønderdele. Da flakte Gud Kind-
tanden, som var i Kjæften, og der udgik
Vand af den. Dom.15.19. (7tan«jBeenbleve
bundne tU tvende Heste, som udi Løbet
flækkedeLegeinet.Holb.Eh.l52.*åen gamle
Bøg . .

I
Flakt vakler, rystet i sin Rod.

Bagges.V.lSS. Fieldstrømme og Snee har
flakt (klipperne) fra hinanden. saJ)V.X.29.
Arngrim vristede ham Sværdet af Haan-
den og flakte ham selv midt ad. Grundtv.
PS.1.496. Man forstaaer at flække Skifer-
blokkene i ganske tynde Flader. Thiele.

Breve.121. jeg hørte et kvalt Skrig og et

Fald . . her laa Sæmund i Døraabningen
med Hovedet i\Bi\sket.EBrand.A.19o. (de
laa) med flakte Hoveder. 0Eung.SS.29. han
(laa) paa Dækket med en flækket Over-
læbe og en blødende Næse. CarlSør.S.11.
42. (dial.) m. h. t. tøj: sprænge. Esp.78.
(sj.) refl.: 'Vel fulde fire Alen har Klip-

Sen sig flakt,
I Og Strømmen suser ned i

en buldrende Tiagt. Aarestr.8. i sammen-
ligning (dagl., nærmest vulg.) i udtr. grine
som en flækket træsko ell.(dial.) gærde-
stayer (OrdhS.), med vidt aahen mund, stærkt

optrukne mundvige olgn. ELars.UE.86. | i

eder olgn. Fanden flække mig, sådan et
Fjols jeg dog er! EørdSB.6. Fanden flække
mig både på kryds og tværs, om den ikke
var nær ved. smst.140. jf. : Er det ikke Lissy,
maa I flække mig paa langs og paa tværs 1

Tandr.E.lol. H (især poet.) t videre bet., dels:

sønderslaa, (sønder)knuse olgn. 'Paa Stran-
den ligger flakt min Baad, DrachmMI.140.
dels (m. overgang til bet. Is): (pludselig og
voldsomt) adskille, kløve olgn. *mod Syden
og Norden

|
Flaktes Dybenes Eet, adskil-

lende neden og o-ven. Bagges. NblD. 301.
*Den danske Snække

1
Skal yndigst flække

|

De Bølger blaa. GrundtvJ'S.VI.344. overf.:
Idet H. lukkede Døren op, flækkedes Luf-
ten af et øredøvende Spektakel. PDrachm.
E.48. 1j) (fagl.) om deling efter aarer, lag,

sammensæiningsdele osv. ell. efter en midter-
linie m. bet. af tilberedelse, tildannelse til et

bestemt formaal olgn.: dele (paa langs, midt
over); partere, (han) fyldte (konvolutterne)
med Bankosedler og befæstede Seglene
med flækkede Oblater. Ing.LB.I.122.

jj m.
h. t. brød olgn., der deles i en over- og en
underdel. Smedden . . tog et helt Rugbrød,
flakte det, saa Overringen blev ét Stykke,
og Nederringen ét Stykke. SvGrundtvJ'Æ.
11.53. især i perf. part. brugt som adj.: et
flakt Fireskillings Snurbrød. BlochSuhr.ÆS.
VI.113. SjællBond.135. et flækket Fransk-
brød. NicHolm.GA.82. en flækket tvebak I

D&H. billedl.: *(man) i Livets stive Rød-
grød

I
længes efter flakte Mandler. ThBar-

fod.SE.ll.
II

(især dial.) m. h. t. træstamme
olgn.: kløve. At flække et Stykke Træ med

en Øxe eller Kile.FSO. FrGrundtvXEJ2?2.
spec. (sjældnere, især sjæll.) m. h. t. udsavet
brænde: Levin, (fra Hillerød). „Han kom-
mer straks", sa moeren. „Han er ved at
flække brænde." „Jeg forstår ikke, hvad
der går af Harald . . nu har han fundet

Eå,
at han skal save og flække alt vort

rænde." HjoriøJFJll. billedl.: (man) flæk-
kede . . Sysseltinget op (o: delte det) i en

10 hel Hoben mindre Retskredse. Aakj.ES.
399. i forb. m. adv. eU. præp. ('ud, af, fra
olgn.) m. det fraskilte som obj. (i pass. subj.):

Bødkertræ og Træskotræ blev flækket ud
(aftræstammerne). HaUeby.79. Q m.h.t.(krop-
pen af) et slagtet dyr: skære midt over, ofte
saaledes at det endnu hænger sammen (hvor-
efter de to halvdele bredes ud til siderne; fx.
om fisk, der skal saltes, tørres ell. røges; jf.
Flækkesildj. han skal flække (duen) ved

20 dens Vinger, men ikke skille den ad. SMos.
1.17. tor£ . . og helleflynder, af hvilke de
fast ingen salte, men alleene flekke og
tørre. HolbJ)NB.38. At flække et Dyr, en
Fugl, Fisk. FSO. en flækket sUd I jf.: »Alt
ser han Mo'r Sigbrit flakt og hængt, | i

Djævlens Røgkammer indestængt. Schand.
SD.198. samt: Der laa de (a: to føl) med
Ryggen mod hinanden i det fugtige Græs .

.

Man skulde tro, det var et Slonstrum af

io et tohovedet og ottebenet Føl, som var
blevet flakt. Gjel.EJ.08. hertil (herald.): flakt

ørn, d. s. s. Dobbeltøm (jf. Flakt-, Fl^øm^.
Roeskilde, en berømmelig gammel Kiøb-
stæd i Sælland, hvis Vaahen er en Flagt
Øm. Borrebye.TF.534. det langtrukne Tyd-
ske Rim . . duer ikke meer tU at flyve
end den „flakte Ørn". Grundtv. BrS. 348.
Kirketaarnets Fløy er en flakt Ørn. PjV
Skovgaard.B.259. Ing.VSJI.186. FBGrand-

40 jean.Heraldik.(1919)J33. tidligere ogs.% navn
paa ørnebregne (Pieridium aquilinum L ),

hvis rodstok ved et skraat snit viser en figur
omtr. som en flakt øm. JTusch.188. m. til-

knytning til foreg. udtr. og m. hentydning til

de to vildmænd i det danske vaaben (spøg.):

en Maske for Forfatterpersonligheden som
. . Drachmanns flakte Vildmand (Henrik
Gerhard— Ulf Brynjulfsen) i „Forskrevet".
VilhAnd.HPJ.26.

||
(haandarb.) m. h. t. traad:

50 dele i to lige tykke strenge. Zefyrgarnet maa
(ved kunstbroderi) flækkes for at kunne
trækkes igennem 'Klædet.VortHj.IIll.26.
m. h. t. navn, om en slags franskbroderi, hvor-
ved bogstavernes linier sys i to parallelle dele:

smst.105. y (især politi-spr., se HI. Flække 1

slutn., jf. Flække-hat, -hue) m. h. t. hatte-

puld: blød sort Hat m. flækket Fuld. Politi-

efterretninger.^ltl904.1

.

2) intr.: (især: ved et uheld, overlast olgn.)

60 dele sig (efter længderetning , efter aarer
olgn.) i to, helt ell. delvis adskilte dele; skil-
les ad ved at revne; faa en revne; ogs.:

slaa revner, (især om træ). Sæt nu Skal-
len pludselig flækkede paa én — og der
kravlede en Bile Menneskeunge freml And
Nx.DM.V.30. ForstO.19. nogle af (grenene)

2*
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holdes sammen med Jernbaand, for at de
ikke skal flække fra hinanden. DanniHave-
br.l73. da han slog sømmet i, flækkede
træet

|
fyrretræ er slemt til at flække

j

II
uegl. (dagl., nærmest vulg.) i udtr. som:

{være lige ved at) flække af grin, le

voldsomt („som en flæhket træsko",
jf.

u. bet.

1.1^; (være lige ved at) revne, „gaa rrndt over"

af grin. det er til at flække a' Grin over,

ikke Du, låa.? FrSkousbo.ES.181. lo

3) (no. flekkja, afrive, fraskille (skind,

bark olgn.); jf. Flækker 2; nu kun dial.)

rive et lag, en flage olgn. af noget; flaa
(II.l); flænge. *Men du (o: Ovids hustru)

dig dog ey maa i Haar og Ansigt flekke
(o: af sorg).Falst.Ovid.56. om at afskrælle

græstørv: Feilb.

V. flække, v. se II. flikke.

Flække-, i ssgr. af III. Flække 2 ell.

IV. flække 1.2 (se dog Flække-feber, -hat, 20

-hue^; af (arkæol.) ssgr. m. III. Flække 2
er udeladt betegnelser for redskaber af flint-

flækker som Flække-bor, -mejsel, -sav,
-skraber, -spalter (SophMUll.VO.SO/f.

123 ff.). -br«d, et. [IV.I.2] (mindre br.)

mindre franskbrød, lidt større end et rund-
stykke. D&H. -feber, en. se Flækfeber.
-nat, en. (især politi-spr.; se III. Flække 1

slutn. og IV. flække I.2 slutn.). grønlig, blød
Flækkehat. Politiefterretninger. "/? 1921. 1. 30

-hne, en. (jf. -hat; sj.) Lars . . lettede paa
sin læderstive „Flækkehue" og sagde: —
God Morgen. Schand.BS.20. -kniv, en.

1) [III.2] (arkæol.) SophMull.V0.12d. 2)
[IV.1.2] (fagl; jf. -øksej svær kniv til par-
tering af kød, overhugning af ben og sener;

huggekniv. OrdbS. -pmd, en. [IV.l .2] (dial.)

iflt: (kløvet) pindebrænde. Pont.UE.^(1906).
76.

Flækker, en. 1) {til IV. flække I.2; ^
fagl.) redskab, som kurvemagere anvender til

at flække vidjer med. Lundb. 2) (til IV flække
8; dial.; nu næppe br.) person, som flaar
selvdøde kreaturer; rakker, jf.: 1 Rerslev-
egnen var der ogsaa en, som hørte til Rak-
kerne; han kaldtes Flaskker-Fei. Ealleby.

Flække-sild, en. [IV.I.2] (ænyd. d. s.;

fagl.) flækket (o: i ryggen opskaaret) og tør-

ret éll. (nu især) røget sild. Moth.F214. VSO. 50
*Flekkesild og Éeier. Bagges. 1. 3. Hug-
ger Husaren først, deler han Kosakken
som en Flækkesild lige til Sadelknappen.
Eørup.II.7. Eage.^692. -ært, en. [IV.I.2]

Y (i flt.) om afskallede og flækkede gule ærter.
Levin. Sag. IX. 603. -ekse, en. [IV.I.2]

(fagl; jf. -knivj økse til partering af kød,
overhugning af ben og sener. OrdbS.

t Flæk-kagle, en. [I.ll sæbekugle til

aftagning af pletter (jf. Pletkugle ). vAph. 60

(1764).
Flækning, en. vbs. til IV. flække ; konkr.

(vel til IV. flække 3^ ved træskibsbygning:
afkantet flade paa bræt, planke olgn. ; skøns-
ning. Funch.MarO.II.37. OrdbS. Flæk-
nins:8-bræd(d)e, en. (i flt; nu 1. br.) af-

kantede brædder. Funch.MarO.II.38. OrdbS.
-planke, en. (nu 1. br.) afkantet planke.
OrdbS. om saalen paa agterstævnen: Funch.
Mar0.1.79.

Flæk-spætte, en. se Flagspætte.
Flæ-lilje, en. [II] ^ d. s. s. Flæglilje.

JTusch.310. *Flælilien løfter høit sit gyldne
Spir. JIISmidth.Baver.224.
Flæn, en. se Flen.
I. Flæng, en (Moth.F215). [flæii']

nøysg.AG.20. {ænyd. (i) flæng, sv. flång,

fart, hast (fsv. i flång i bet. 2.1j, no. (i) fleng
(i bet. 2.2 og s); rimeligvis af II. flænge 4)

1) (foræld., sj.) larm; uvæsen; uorden.
Moth.F21o. *(kongen) straffed streng Op-
rørs Flæng. Éecke.PI).2.

2) i forb. i flæng. 2.1) (nu næppe br.)

m. h. t. ytring ell. handling, som fremsættes
ell. udføres uden omtanke ell. plan; hen
i vejret. *Den Eed, som ikke skeer af Hue
(o : velovervejet), gaar kun i Fleng. Bose.Ovid.
11.76. her er det bleven som en sat Ret
for fattige Borger-Børn, at de i Fleng
ved slige Udenlands Reiser skal ødelegge
deres Familier. E.olbJean.1.1. Tale i Flæng.
vAph.(1764). jf. (jy): han gjorde det hen
i hæng flæng (0: uden omtanke). Feilb.IV.
235. 2.2) m. h. t. udvælgelse (udpegen, næv-
nelse olgn.) af en enkelt person ell. ting inden
for en gruppe: efter tilfældigt valg;
som det falder sig; planløst; vilkaar-
ligt; paa bedste beskub; paa slump.
Det er ikke under, at min Herre heder
Rosiflengius; thi han berømmer alle i

fleng. Holb.LSk.IV.3. naar mand skyder i

Fleng, maa man endelig ramme nogen.
smst. V.2. Kun liden Pris beholde de Æres-
tegn, som uddeles i Fleng. Engelst.(MO.).
*Ved har Stormen fældt i Fleng

|
For

Fattigfolk i Skoven. Winth.IV.53. det (er)

hverken i Kirken eller i Synagogen, at

man iflæng skal vælge sit Selskab. Gold-
schm.VIII.27. *Den Herremand slog sine

Bønder i Flæng,
|
og Bonden sin Karl,

og Karlen sin Dreng. Hostr.SpT.III. 14.

(Jeroboam) gjorde Præster af Folket iflæng
(Chr.VI: af de ringeste iblant folket^, som
ikke vare af Levi Børn. lKg.l2.Sl. Drachm.
D.54. Holbeins Borgermester Jacob Meyer
og hans Hustru, de talrige Portrætter af

Kunstnerne selv med deres Hustruer, for

i Flæng at nævne nogle.VVed.BB.94. par-
ring i flæng (jf. Flænggiftej

i
m. overgang

til bet. 2.3: disse (ordener) bleve kastede
saa at sige i Grams og i Flæng og kom til

at blive hængende paa mange Kjoler, der
kun skjulte tomme, hule Sjæle. Birkedal.

0.11.59.
II (jf. bet. 2.8 slutn.; 1. br. i rigsspr.)

i forb. m. præp. med: Thurs og Jette ere

hos Vola enstydige Ord, og i Vaftrudnismal
. . bruges det iflæng med Jotun. Qrundtv.
Udv.1.345. GSchutte.HH.80. 2.3) (nu dial.)

i uordnet mængde; i tilfældig sam-
ling; imellem hinanden (i tilfældig or-

den); hulter til bulter. *Jeg skal og
skaffe for jer selv en opreed Seng,

|
De
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andre Venner faar at sove udi fleng. Holb.
Paars.42. *Alt sammenskrabet blev, i fleng
paa Decket kast. smst.244. 'Hist gaaer de
kaade Lam i fleng,

|
Og spøge i den

f
rønne Eng. Stnb.68. Her ligger Alting i

leng.FSO. 'Gied og Buk i Flæng og
Flok

I
Lad kun selv sig hytte. Grundtv.

SaxoJlJOO. (kvæget) gik . . i Flæng åer-
nde (o: paa engene ). HaTleby.110. Feilb.f om
filtret haar: *Jeg slog mig for mit Bryst i'o Stykker derved. ÆBenricAs.05.44. ^/.f^a^rZ.-

Ingen Puld var i din Hat. PMøll.(1848).I.
54. (han) blottede en dyb Flænge i Yx^-
ken.Pont.FL.243. billedl: „God Aften,**
lød J.s Stemme, skærende en lang Flænge
i Drømmesloret. A. saa distræt paa ham.
Schand.UM.9o. Aakj.RS.77. Godsejernes
Forkastelse (af lovforslaget) havde revet
en saa dyb Flænge i Alliancen mellem
de store og smaa Bønder, at den gik i

1. br.) om indtrædende (alvorligt) uvenskab:
rive ud med en lang Flænge. AGnudtzm.
Miniatur-Billedet. (1909). 178. 2) (nu sj.)

afflænget (afrevet) stykke. Han skar
en Flenge Kiød, Flesk og Brød af til dem
hver. FSO.

|| (overf.) om hvad der minder
om et afflænget, forrevet stykke. Han dam-
pede stærkt paa en Pibe . . Røgen hang
1 Flænger omkring Bordet. DracA»i.rj87.

Og ref i Haaret, som af Søvnen sad
i fLeng.Ro8e.OvidJ.102. || i forb. m. præp.
med (jf. bet. 2.2 slutn.). *Fremmede Folk
vogte Israels Faar,

|
Vingaard iflæng

j

Nu med Ager og Eng
|
Grønnes og blom-

stre og bære. Gnindtv.SS.I.103. 2.4) (nu
dial.) snart det ene, snart det andet;
skiftevis. Sulma . . græd og lo iflæng.
Alt af et oprigtigt Y{\eTte.Blich.II.132.
FeUh. jf.Jjy.): detRommer flint-om-flæng 20 3) (jy.; jf. jy. Flamming og Skramme i

lign. bet.) større jordstykke (del af en
mark olgn.). Har I set saadan Flænge
Hede, han har taget under Flov. Bregend,
BU.169. Feilb.

II. flænse, v. ['flæixa] præt. -ede eZZ.

(poet. ell. dtal.) -te (Oehl.NG.239. Winth,
VI.124. Rørd.GDJ88. Feilb.); part. -et elL
(poet. ell. dial.) -t [flærv'd] (Schand.BS.3.
Feilb.). vbs. -ning, jf. II. Flæng. (ænyd. glda.

(o: klit klat; snart lidt, »nart meget; uden or-

den). sm8t.I.312.

3) t (rim)forb. m. (i) spræng. 3.1) i flæng
og (i) spræng, ('„Hyppigt i Talespr."
Levin; nu l.br.) d.s.s. i flæng (se bet. 2).

\\

f. bet. (2a og) 2.2: Ved de første Hug
)on Quixote uddelede i Fleng og Spræng,
giorde han en mægtig Aabning i Liv-
stykket, een af dem havde paa.. BiehlJ)QJ.
i^4. Navnene ('er^valgteiFlængogSpræng. 30 d. s. (i bet. 2), sr. flånga (i 5ef. 3 og i^ fsv

i'

CBenzon.DeførsteTimeriFransk.(1894).Fort
2. Vi hidsætter i Spræng og Flæng en-
kelte YeTS.VortLand.^yiil902.2.sp.7. Ka-
pitlet vil . . hjælpe Eleverne til at besvare
Spørgsmaalene, som de faktisk dukker op
i Spræng og Flæng. ABraMe.Eng.Præpo-
sitioner.(1919).13. slaa i Flæng og Spræng
(0: uoverlagt, blindt hen, paa kryds og tværs).
D&H. n (jf. bet. 2.1) snart her, snart

'/i

flångia i bet. 2), no. flengja (i bet. 1, 3 og 4^,.

oldn. flengja (i bet. 2), eng. fling (i bet. é);
besl. m. IL flaa, i bet. 2 dog maaske egl. et

andet ord m. bet. „slaa")

1) ved snit, hug, riven olgn. (især paa.
voldsom ell. hensynsløs maade) frembringe en
gabende, i alm. langagtig aabning (revne,

rift, saar) i noget, som derved beskadiges elL
ødelægges; rive ell. skære en flænge i no-

der; hist og her. dybe, smaa, vandfyldte 40 get (især om saar ell. om rift i tøj); sønder-
HuUer (glimtede) i Flæng og Spræng
mod den graa Høsthimmel. RSchmidtZTH.
18. 3.2) enten i flæng eller i spræng,
(„i daglig Tale." FSO.; nu næppe br.) enten
for meget eller for lidt; fra den ene yder-
lighed til den anden. Moth.Io. Det er enten
i fleng eller i spreng.FSO. jf: stundom
i fleng, stundom i streng. Moth.Io.

IL Flæns, et. [flæii'] {af H. flænge 1;

rive; sønderskære. Moth.F214. Du satte
Krogen i Selhunden, medens din Moder
flengede i Spekket. TuMtnJJJ^65. »Nid-
hugger med sin Tand i Kiødet flænger.
Oehl.NG.307. *Lad Hedningens graa«Bge
Ørne

|
Kun flænge mit Bryst \t}i\HCAnd.

A.62. Deres Kjole er . . ganske flænget.
HCAnd.I.303. en fældet Hund med Ind-
voldene hængende ud af den flængte Bug.

sj.) d. s. s. T. Flænge 1. *Kjolen havde 50 Schand.BS.3. *Jeg greb det — ak, et Brev
faa't et Flæng. Marton.HB.33. '

' ' - *»
.

^- ... ^ .

L Flænge, en. ["flæiia] fit.-r. (glda.
d. s. (Postil.loO) om piskeslag (jf. H. flænge
2); no. flengja, rift, afrevet stykke, sv. dial.

flånga, tynd skive, jordstykke, mark; til U.
flænge 1) 1) revne ell. rift, frembragt
ved at flænge; om langagtigt (ret stort og
dybt) saar: MothJ'214. Slange.ChrIV.294.
(j^9) greb en Kniv og gav mig dermed

kun . .
I
Jeg flængte Konvolutten. iEørcf.

GD.188. Ulykker gjør (husmusen) ogsaa
ved at søndergnave meget, som den ikke
æder, men kun for Tidsfordriv flænger
sønder. Frem.DN. 458. Feilb. Esp.78. (nt^
næppe br.) m. præp. paa: Derpaa begyndte
de at flenge paa hinanden med deres
Knive, Kaarder.FSO. om sønderriveise af
klæderne som tegn paa sorg: *han afrev sit

en alvorlig Flænge. Schack.296. Drachm. 60 Haar, han flænged sin Dragt. Drachm.M.

I

pM.93. Han havde faaet en vældig Flænge
indeni Haanden, rimeligvis revet paa en
^ien. JakEnu.A.204. den afsjælede Gris
laa paa en Stige med en drabelig Flænge
bag Ørerne. JlaAy.FjP.i8. om større rift i

klæder olgn.: *I din Trøie var en Flænge,
|

18. *Raab Ve over mig, I Terner I I hæv
højt den grædende Røst, | med Vridning
af spæde Hænder | og med Flængning m
Lin over Bryst. Gjel.Br.88. || CJ overf, om
pludselig, voldsom lyd olgn.: kløve; gennem-
skære, man hører endnu den Dag i Dag
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Hans Majestæts Latter flænge Luften.
Wied.Kna.140. om bidende vid olgn.: (han)
manglede baade den store, lidenskabelige
Pathos og dens Surrogat det flængende,
tilintetgørende Vid. Ipsen.LP.80.

|j (jf. IV.
flette 2, flæske 3; sj.) m. h. t ed: udtale

(in. sammenbidte tænder). Den moderne
Sorg udtrykkes raat . . Man flæber ikke.

Man flænger en Ed mellem Tænderne.
Bønnelycke.MM.169.

2) (foræld.; jf.huåfidinge) piske; hud-
stryge, jeg (o: Jesus) er redebon til at

lade mig flænge, jeg gav mit Legem til

dem, som vilde slaa . . og Hudstrygeisens
Slag ere blevne mangfoldige paa mig.
Jørg.Rn.94. smst.95.

3) m. voldsomhed ell. hensynsløshed rive i

noget for at fjerne (en del af) det fra dets

plads; voldsomt ell. hensynsløst rive af

flæn-skaldet, adj. se flenskaldet.

Flærd, en. (ænyd. glda. flær(dh), sv.

flard, no. flær, oldn. flærd; besl. m. oldn.

flår, falsk; foræld., sj.) falskhed; list;

svig. Moth.F256. *Hvad er vel Eders .

.

Lærdom værd,
|
Naar I i Landets Nød

selv styrke Folk i Flærd. Langebek.SSkalde-
Digte.(1772).94. VSO. jeg vil ikke vinde
Riget ved Flærd og Svig. AErslev.Kong

10 ValdemarII.(1890).14.
flærke, en. {oprindelse uvis; nu ukendt)

\ stenvender, Strepsilas interpres L. Kjær-
bøll.455.

Flæ-rose, en. [II] (sj.; jf.Flægrose)
^ blaa iris, Iris germanica L. JTusch.310.

1. Flæg(e, en. [iflæ'sa] ('s/. Flæs, se bet.2.i).

flt. -r. (færøsk flæsa, flænge, saar, no. flæs(a),

tynd bred strøm (som gennem en sprække);
til IL flæse) 1) (nu dial.) gabende saar.

løs, op osv.; flaa (i noget), (iforb. m.præp. 20 Moth.F315. VSO. nu om (afskaaret) bredt
eU. adv. ; især m. h. t. beklædningsgenstande),

flenge . . sin kårde ud. Moth.F315. flenge
sin kiol op.smst. (jf.Esp.78).*(hun) Skyndte
sig med Afklædningen brat, og løste sit

Bælte,
I

Flængte det sneehvide Liin over
Skuldrene. Oehl.NG.239. Winth.VL124. hun
flængede sine Strømper af, men Skoene
vare voxede fast til hendes Fødder. HCAnd.
VI.16. Buchh.KK.16. m. præp. i: rive vold-

hudstykke (ved snitsaar). Feilb. || hak ell.

sk a ar i skærende redskab. Godske river Hjø-
len (0: leen) til sig, og den havde da faaet

saameget en grimme Flæse (0: ved at blive

hugget i en sten). Aakj.FJ.104. 2) om noget
rynket ell. foldet. 2.1) falsk fold, fx. i paa-
klistret papir. Flæs: OrdbS. 2.2) (fagl.) en
som besætning anvendt tøjstrimmel, som
ved den ene fastsyede side er rynket (plissé-

somt, uordentligt i noget. Han havde stået 30 lagt olgn.), saa at den anden side flæser
og flænget i sit lommetørklæde med ryn-
kede bryn. NMøll.H.130. Feilb. jf bet. 1:

De nænner dog at flænge (o: skære) saa
store Stykker af den staiiels Skinke ?BH
Bech.DettmgeMenneske efterModen .(1 786).4 7.

At flenge Huden af Ansigtet med sine

Negler. VSO. jf. bet. 2: Ved at løbe Spids-
rod flenges Huden af Ryggen. smsf.

||
(dial.:)

et Skovlskaft, som var blevet for bag

ud. om Haandledene hade hun en hvid
Flæse. Omkring Puden var der ogsaa en,

og foran paa Brystet — paa Natkjolen —
løb der en op om Nakken paa hende.
AndNx.DM.V.251. (kragerne) flyver i

Klynge op og ligner Puder flagrende
med sorte Flæser. ThitJens.G.130. Til en
rynket Flæse til en Nederdel beregnes
Vidden IV« Gang. Hjemmet. 1904. 138.sp.3.

flængt, som man kaldte det, naar et Skaft 40 (balkjolen) var med Piber og Flæser og
foroven havde faaet for stærk Bøjning
uedad. NordsjællF.I.145.

4) (dial; jf. 1. Flænge bevæge sig
(fremad) m. hast og voldsomhed; løbe,
køre osv. i stor (voldsom) fart. (især i

forb. m. af stedj. Feilb. Esp.78.
Flænger, en. (sj. i rigsspr.) til II.

flænge 1: *man sørgede saa saare
|
Ved

denne morderlige Flængers (0: en slags

Læg og LvimgheåeT.EvBl.V8l905.4.sp.l.
IL flæse, V. [iflæ'sa] -ede. (færøsk flæsa,

gabe (om klæder), flense, no. flæsa, sprudle,

rinde i tynde (brede) straaler som gennem
en sprække; besl. m. no. flås, skæl, og m. Flis)

danne en gabende a åbning; ikke slutte
(tæt) til; gabe; staa ud.

||
(nu næppe br.)

om saar olgn.: være aaben; gabe. Moth.F214.
Saadanne flæsende Skrammer maa be-

broders) Baare,
| Som om man under Svø- 50 lægges med Bindplaster. "FSO. jf.jy. flæse.

ben af hans Kniv
| I Sognet havde ført

et Honningliv. Bagges.Ep.295.
|| (jf. flænge

4; jyO person, som mishandler sine heste ved
hensynsløs kørsel. Feilb.

\ Flæng-gifte, et. [1.2.2] [iflæii-] Stor-
stadens flænggifte er ægteskabets lumske-
ste fjende. EdvLehm.(GadsMag.l919l20.6).
Flænss-arbejde, et. (til 1. Flæng 2.3;

jf.jy. flænge, være fælles om; dial.) arbejde

skære dybt, flense. Feilb.
\\ (fagl.) om kjole,

besætning olgn. (sjældnere om paaklmret
papir olgn. D&H., jf.S&B.): slaa fold(er);

være rynket; ikke sidde glat. Stram Garne-
ringen lidt, eUers flæser den. Kjolen flæser
i Halsen, du maa sye den ind. Levin, nu
især (jf. I. Flæse 2.2J om tilsigtet prydelse:

danne flæse(r). der maa beregnes mere
vidde, for at garneringen kan komme til

som (skal) udføres i fællesskab. Forordn.^^/ii 60 a.t flæse (ud)
j || (jy.) om skotøj: være

~ - ' , -
- -'H.

II (jy.;

olgn.: hænge og flagre; dingle. Feilb.IV.149.
1793.§45. paa enkelte Steder (er) Vejene
ikke delte meUem Lodsejerne til Vedlige
holdelse, men denne udføres ved Flængs
arbejde. MøllH.IV.601. Feilb. jf. MDL.118
('„Fleds-, Flegsarbeide"

; fra Falster).
flænse, v. se flense.

udtraadt; slubre. D&H. \\ (jy.) om lap

flæset, adj. ['flæ-S8<] (af I. Flæse 2(.2);

især fagl.) forsynet m. ell. dannende flæse

(2.2); rynket; foldet, en rødhvid, flæset
Kokarde. Stuck.1.442. Den gamle Jæmseng
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havde hvidt flæset Stof paa Endestykkerne
saa Jæmet ikke sa2iS.AndXxJ)MJVJ34.
Flæsk, et. [flæs^] Eøysg^G.36. {æda.

d. s., oldn. flesk, eng. flesh, kød, ty. fleisch,

d. 8. ; grundbet. vistnok „afskaaret stykke",

jf. FUg, Flis)

1) kød af svin; i dagl. tale ofte særlig

om det feae heraf (fedtvævet, spækket) i

tnodscetn. til det magre (muskelvævet, „kødet")

(VSO. Sal. XI. 258. LandbO.IlI.29o. jf.
Flæskekød 1). H f om spæk hos sæler og
hvaler (jf. Kalk.1.573). Indbyggerne . .

smeltede Tran af (hvalernes) Flesk. jBorre-

hye.TF.61. 1.i) »Et Lispund dejligt Flesk
en mægtig Jyde-Skincke. JffoZftJ'aars.^^^.

det beste Pund Flesk, som nogen ærlig
Mand vilde komme i sine Erter. sa.GTT

.

Il.å. Wess.éo. spekke en Hare . . med Flesk.
VSO. Falstringernes fede Flesk trykkede
sig ved Nedglidningen. ^ZicA.J.^fr/. „at

slryge (vaier) af" med et Stykke Flesk.
ThieleJIIJ04. Fra Skagen til Gjedser for-

enedes By og Land i en ærefrygtsfuld
Dyrkelse af Smørret og Flæsket (o: de vig-

tigste udførselsprodukter) i Dannevang. Pont.
LP. V.5. en side flæsk o : en flæskeside. MO.
Feilb. fersk, saltet, røget flæsk olgn. \ VSO.
VareL.*236. stribet flæsk o: med fedt
og magert i striber. S&B. LandbO.III.29o.
et Stykke stribet Flæsk. AndNx.DM.VJ210.
Il (spøg. ell. spot.) m. h. t. (fede) personer.

Du ser mig . . ikke ud tU at lide Nød .

.

Flæsket hænger dig jo ned ad Siderne
som paa et 5 mine store Julesvin. Ponf.
K.23.

II
(sj.:) Fiesket æder Kaalen (sigis

der, naar Svin er inde i ens Kaalgaard),
NystedJthetor.45. y billedl. (egl. om lokke-

mad i musefælde olgn., jf. bide 1.3^: *jeg
ønskte vel at vide

|
Hvorfor dog Muusen

ey paa Fiesket her vil \iiåe.HeltJ*oet.58.

II
skære flæsk ned, (nt^ dial.) navn paa

en (jule)leg, hvor man fx. v. hj. af et tov,

der er lagt over en bjælke, skal løfte sig saa
højt op, at man kan sparke en paa bjælken
anbragt genstand ned. skære flesk ned, slåe
flesk ned af ranen (o: ranen, tommeret ved
skorstenen). Er jule lege hofi bønder. Moth.
F21o. CitJ708.(NkS40821.94). Feilb. SaU
VIII. 365. 1^) ordspr. og talem. f det
kommer ikke flæsket ved, Iwmmer
ikke den sag („det smør") ved. Moth.F215.
VSO. jf.Mau.9857. nu l.br. (jf. bet. 2a):
store ord og fedt flæsk sidder (eU.
hænger; ikke fast i halsen, det er let

nok at bruge store ord. Mau.9689. VSO.
I'^siges til en Storpraler";. Ing.KEJ.122.
Il
nu især m. Flæsk som udtr. for noget fedt,

godt, attraaværdigt olgn. (jf. bet. 2^:) nu
sidder vi alle vel, sagde katten, den
sad paa flæsket, siges om den, der ikke
bekymrer sig om andres tilstand, naar han
blot selv har det godt. Mau.4548. Det hjæl-
per ikke at sige med Katten, da han sad
?aa Fiesket: nu sidde vi Alle vellPalM.
LJII.0I9. det kommer igen, sagde
manden, han gav sin so flæsk 0: det

betaler sig at ofre noget. Mau.4921. Lieb.
Dq.II.265. jf(nu 1. br.): give soen (eU.

sin so; flæsk, give til unytte (jf.'Bager-
barn;. MauJ.232. Levin, smøre (en) fedt
flæsk om munden, se smøre, iflg.udtr.
nu næppe hr.: det koster flæsk {jf. sv.

det kostar flask t sa. bet. og det smakar
flask, smager lækkert) det er dyrt. VSO. Levin.
det er for silde at raabe (kis,) kat,

10 naar flæsket er ædt d: søge at afværge
ulykken, naar den er sket (jf. Brønd sp.52^).
Mau.8601. BiehlJ)QJir.54. der vanker
ikke flæsk til hovdrenge, smaafolk
maa ikke vente sig det bedste. Mau.2225.
VSO.
2) overf. 2.1) (jf, u. bet. Ijs samt Valg-

flæsk; om tomme, falske, fede (4) ord.
'(Adresseavisens) Indholds Flesk, behørigen
tintet

I
Med Asylprospecter

| Og Vand-
20 projecter. Heib.Poet.X.224. „maa jeg for-

tælle, hvad Toinon har betroet mig?" —
„Ja! Spæk kun dine Kramsfugle med Løg-
nens Flæsk." SchandJF.133. Hvad De har
ladet trykke, er . . buldrende Ordskvalder
.. store Ord og fedt Flæsk. sa.ri^.IZ.
95. jf.: Flæskepatos, Mavelyrik, Spæk-
høkerpoesi. AGnudtzm.G.108. 2J2) (jf. u. bet.

1.2; 1. br.) som udtr. for fed, god, attraa-
værdig stilling; t forb. som: (komme)

30 til flæsket o; „fiZ fadet" (se Fad sp.eio*^).

Bare til Flæsket — saa er de ligeglade,
om de spytter deres egen Fortid i An-
sigtet. JJtf0^1*5.5^.55. sidde paa flæ-
sket: HSeedorf.HV.57. I)agNyh."/il922J.
sp.l. Zz) (soldat.) betegnelse for intendan-
turen (forplejningskorpset). Dania.III.75.
DStJ.918.52. da De skulde være Soldat,
interesserede (jeg) mig for, at De kom til

Flæsket. KLars.GHFJJ.99. Za) varsko-
Aaraab til blindebukken, naar han er ved

at støde imod noget. Der blev altid leget
Blindebuk. Frøken Benedicte . . tørnede
rundt mellem alle sine egne Møbler, mens
alle vi Unge raabte : „Flæsk— Flæsk".Æan^.
(DetnyAarh.1907.7). LegebJ.a.9. Feilb.

Flæsk-, i ssgr. se Flæske-.
flæske, V. [flæsga] (nu Jam dial.: fli-

skc. Schandrup.Klr (% bet. 3). MDL. Feilb.
(i bet. 1). fløske. Feilb. (i bet. i)), -ede.

50 (oenyd. fliske, bande, sv. f fUska, d. s., sv.

dial. flåska, fLLsk(j)a, sønderskære (jf. sv. f
fliskbånk, slagtebænk), no. fliska, arbejde
energisk, bande, eng. flesh, afskrabe kødet

(af huden), ty. fleischen, d. s.; grundbet.:
sønderdele olgn. (jf. Flæsk;; m. h, t. bet. 4,
der vistnok egl. er et andet ord (nyere afledn.
af Flæsk i; jf. no. fleska, fede) I) (dagl,
nærmest vulg., eU. dial. (fagl.)) skære (olgn.)
dybt og voldsomt (hensynsløst), især i kød;

60 flænge; flense. (alm. i forb. m. adv. ell.

præp.). Jesebel bléf fleskedt og opædt af
hxmåe.MothJ'217. („i engammelBibelover-
sættelse."FSO.;. At fieske i en Steg.MO.
D&H. Jeg fik min ene Finger slemt flæ-
sket. Kvæmd. flæske (noget) i stykker,
flæske et stykke af 0^.

i
Feilb. Esp.78.
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II (fagl.) m. h. t. sæl olgn.: flense.. (m. adv.

af ell. op ell. præp. paa}. At fieske en Sæl-
hund, en Havkalv, dd.VSO. Hvalfisken var
neppe død, førend de begyndte at fieske

Eaa den. sms<. MO. (marsvinene) hales i

and ved Halen, „flæskes op", hvorefter
Spækket gaar til Trankogeriet. Sai.F.Pi.

II (fy^sk) m. h. t. slagtet svin: partere. Nu
skal vi have begyndt at flæske op. Kvcemd.

II
(nu 1. br.) overf. (jf. bet. 2). „Han har flæ-

sket saadan i min Koncept, at der ikke er et

Ord tilbage," o: overstrøget og rettet. ^ø^'/i.

DD.1866.179. 2) (nu dial.) iforb.m.præp.
paa: gaa heftigt til værks (med noget); tage

voldsomt fat (paa noget); „klø paa". enten
forligede de sig . . eller ogsaa overlod
Fornærmeren det til den Fornærmede at

fieske paa med Hug, Stik eller Skud (o:

ved duel). PAHeib.Sk.IL173. Feilb. 3) (m.

h. t. bet.-udviklingen jf. IV. flette 2; nu dial.)

tale vredt (ivrigt, hidsigt) og højrøstet; ban-
de; tordne; i udtr. som flæske eder af
sig (VSO. MDL.683), flæske op (VSO.
Esp.78. OrdbS.(sjæll.)) olgn. Hånd kand fie-

ske eder som en før ka.Tl.Moth.F217. Hånd
fiesker én ed op effter en anåen. smst.

*Hand flisked, flesked og skar Tand.Schan-
drup.Klr. *fleske op |

Med Drollen ryv
og ]s\jye.Wadsk.å7. jf. (maaske m. tilknyt-

mng <ii Flæsk 2.i): jeg maatte see at faae
det, om muligt som blæst bort. Det Bi-
skop Martensen begyndte at flæske op om
at være Sandhedsvidner. Kierk. XIV. 112.

4) (dial. ell. vulg.) fodre (et kreatur) rigeligt,

saa at det bliver godt i stand; fede. Moth.
F217. Feilb. || refl.: gøre sig til gode;
(uegl.:) gasse sig. at fieske sig med lek-
ker mad. Moth.F217. Nu ligger hun der-
oppe og flæsker sig! hikkede han. Stuck.
UI.282.
Flæske-, i ssgr. (nu sj. Flæsk-, se -ag-

tig, -klaner, -sten, -urt^. af Flæsk (især) i

bet. 1
II

i ssgr., der betegner dele af det slag-

tede svin olgn., staar Flæske- m. sa. bet. som
Svine-, fx. Flæske-ben, -bov, -fedt, -flykke,
-ryg 1, -skank, -skinke, -steg. -agtis,
adj. (Ibr.) S&B. Fleskagtig. VSO. MO.
-ansist, et. (dagl.) om et meget fedt an-
sigt (jf. -bag, -nakke, -ryg 2). Brøchner.
Br.41. -bag^, en. (jf. -ansigt; 1. br.) som
skældsord (jf. -nakke): Din Flæskebag, din
Lemmedasker, dit Maskesvin. Holstein. T.

209. -ben, et. (jf. Kødben^ ben af svine-
krop med noget kød (flæsk) paa (især til at

koge suppe paa). MO. Breum.HH.24. Maren
suttede paa et Flæskeben. AndNx.DM.1.65.
-bov, en. Moth.F216. VSO. Si&B. -bred,
et. (dial.) en skive rugbrød med et stykke
kogt ell. stegt flæsk paa. HCAnd.IV.370.
Schand.UD.97. OrdbS.(fynsk), -baste, et
(Moth.F216. Feilb.) ell. en (Worm.Sat.27.
VSO. Feilb.). (ogs. skrevet -børste. Worm.
Sat.27. Tullin.III.57). {ænyd.d.s.; nu dial.)

d. s. s. -skinke (sjældnere -bov. VSO. jf. Ba-
ste), han faaer de Griller, at man kan æde
sig mere mæt af en Kapun, end af en

Flæskebørste.r«Hm.JJr.57. et Træfad med
en røget, harsk ¥\ieske\iøste.Blich.I.251.
ThielelII.25. Feilb. -drager, en. ('„Et

kjøbhvnsk Ord, der nu gaaer af Brug".
Levin.) i tidligere tid i Kbh. betegnelse for
en drager, der bar flæsk hjem for køberne
fra havnen ell. torvet (jf -sjover/ Davids.
KK.27. -fante, en. {muligvis ældre kbh.
ord for -drager, -sjover (jf. Fant(e)^; „ved

10 Holb. Skrifter kommet fra Norsk C?^ over
i det d. Talespr., hvor det undert. høres,
men kun i Spøg, og uden bestemt Betydn."
Levin.; nu næppe br.) som skældsord: slyngel
olgn. *Her hænger han den Skurk, den
Gek, den Yleske-Yante.Holb. Paars. 222.
Autor tn den Sect (o: skeptikerne) var en
Slyngel, et Beest, en Fiegel . . en Nar,
enFleskefante.sa.5ars. V.2. „Bedrager!"

—

„Fleskefante."5ei6.PoetFJ.5^5. -fars, en.

20 Y (maskin)hakket svinekød uden nogen til-

sætning (af mælk, mel olgn.). OrdbS. -fedt,
et. (især kog.) fedt, der udsmeltes af flæsk,
naar dette steges ell. koges. VSO. MO. e. alm.
\\ (1. br.) om selve fedtlaget, spækket, paa
flæsket, en lille Stump Flæskefedt, der sad
paa et Stykke SYær.Bist.EB.2 9. -flykke,
en. se Flykke. -grever, flt. (nu især dial.)

fedtegrever. OeconH. (1 784).IL 1 7. OrdbS.
-hajf, en. i Kbh. : flæskehallen ell. (officielt)

30 Københavns flæskehal, betegnelse for en i

1910 oprettet kommunal torvehal til forhand-
ling af fersk kød olgn. Krak.1920.1.246.
-kage, en. (jf. -pandekage^ æggekage med
indbagte skiver flæsk. *da søden (o: kogt)

Boghved-grøed og steiten (o: stegt, bagt)
Fleske-kage • . jeg daglig ville smage.
Sort.Poet.84. PAHeib.US.187. PMøll.L307.
Pont.F.I.319.

II
(bornh.) lille brød ell. kage

af rugmel med indbagt stykke flæsk. Esp.79.
40 -klaner ell. -klanner (S&B.), en. (-^

Flæsk-. vAph.Nath.IV.363. Baff.(1784).135.— ogs. -klan. BøvP.L711. CEiv.Æ.VI.37).
(zool.) billeart af klanernes familie, som især
lever af flæsk, Dermestes lardarius. (den)
sorte, midt paa Ryggen graa og sorl^rik-

kede Fleskklanner . . sniger sig allevegne
hen, hvor der ere fede Sager. Maff.(1784).
136. Sal.X.581. Frem.DN.734. -kompag-
ni, -kor, et. (soldat.) d. s. s. Flæsk 2.3.

50 Gadeordb.^ Dania. III. 75. -krop, en.

(1. br.) krop af slagtet svin. Skjoldb.KH.202.
-kræmmer, en. \)f flæskehandler. Moth.
F216. *Jeg vilde feede mange Sviin

|
Og

Fieske Kræmmer \!ere.Schandrup.R4v. 2)

(jy.) person, som gerne spiser flæsk; „flæske-

mund". Feilb. -kod, et. 1) (dial.) den mag-
rere del af svinekød. Feilb. Halleby.67. 2)

Y de ved udstykningen af det slagtede svin

fremkomne mindre reelle smaastykker afsvine-

60 kød. OrdbS. -lordag, -mandag, en. {jf.
-søndag; nu næppe br) lørdag før, mandag
efter fastelavnssøndag. TroelsL.' VII. 103.

SaWII.786. -mnnd, en. C„dagl. Tale."

MO.; nu 1. br.) d. s. s. -kræmmer 2. Moth.
F216. VSO. MO. -nakke, en. (dagl; jf.
-ansigtj. Aakj.VF.226. \\ overf, om fed.
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dællet person. Flæskenakker, som Hr. Lave
Eskesen Brok. Pmt.LP.VII.6. -pande,
en. (dial.) stegepande (til flæsk). SjcelWond.
33. -pandekage, en. (især dial.) d. s. s.

-kage. Goldsch.m.VIl.22. DrachmJSK.92.
Feilb. -Tygy en. 1) (sj.) svineryg. S&B. 2)
(dagl.; jf. -ansigtj meget fed ryg; m. h. t. en
hund: ECAnd.VI.167. -side, en. halvdelen

af et slagtet svin, delt paa langs, efter at

hoved, ryg og det nederste af benene er fjernet lo

(ofte i saltet ell. røget tilstand). MothJF216.
Bircliner.III.20. en ilsom Sjover med en
Flæskeside over Skulderen trængte sig
frem. Tolderl.H.l06(jf. -drager, -sjover;.

Skjoldb.EE.203. -sjover, en. arbejder, der
transporterer slagtede svin ved slagterboder

olgn. steder (jf. -drager; se u. -side^. Gade-
ordb.^426. || m. nedsæt, bet.: sjover, en Laz-
zaron o: en italiensk Flæskesjover. PoZ.**/s

1890.1.sp.6.
II (jf Flæsk 2j; soldat.) soldat 20

ved intendanturen. Gadeordb.^ -skank, en.

Eic.VI.309.VIII. 174. VSO. FrkJ.Eogeb.
221. j/.

: 'Sladrehank,
|
flæskeskank,

|
staar

bag døren og faar bank.feømenm. jf. : Slad-
rehank faar Flæskeskank Iflvcr 8 Da^.Vs
1919.32. -skat, en. {ænyd. d. s. (Forordn.
(Evartudg.fli2l692); foræld^ betegnelse for
en i tidsrummet "/» 1666 til »/t 1813 gæl-
dende skat paa harikorn, opr. udredt m. røget

flæsk til flaadens proviantering. MothJF216. 30

Forordn.^Iil813.§10. -skinke, en. Moth.
F216. Holb.UlJILo. PABeib.US.194. „Her-
ren er desværre rig nok til at holde deres
Snyderier ud." — „Ja der skal meget til.

De gnave jo omkring sig som et Par Jyder
i en Fleskeskinke." Olufs. GD. 4. D&E.
-steg, en. Ing.EF11.197. jeg (kan ikke)
se, at Dyresteg, ideelt set, staar saa uende-
ligoverFlæskesteg.ScAa«d.TFJI.63. FrkJ.
Eogeb.216. -sten, en. (nu næppe br.) fedt- 40
sten; spæksten. Flæsksten. vAph.NathJI.
419. Baf.(1784).o95. -snppe, en. (nu dial.)

suppe, kogt paa svinekød: (især) svineryg-
suppe. Moth.F217. VSO. MO. Feilb. Sjæll
Bond.35. -svær, en, (især dial.) et (Moth.
F217). „Lugter her ikke deiligt?" sag-
de Musen . . „den hele Gang er bleven
smurt med Flæskesvær! det kan ikke være
deiligere." JTCJ.nd.7.5.56. min Malene . .

kvaltes i et Stykke Flæskesvær med en »
opstuvet Kantøffel iM.SchandF.Ul. Jeg
har prøvet at stryge (vorten) med en Flæ-
skesvær . . og saa gravet Flæskesværen
ned paa et Sted, hvor jeg siden aldrig har
sat min Fod (jf. u. Flæsk l.i;. PBMøllJ)S.
62. FrkJ.Kogeb.4. -sylte, en. (1. br.) svine-
sylte. PontJFL.33. -sendag, en. (ænyd.
glda. d. s.; jf. -lørdag, -mandag samt Fede-
tirsdag; foræld, ell. dial.) fastelavnssøndag
(da man styrkede sig til fasten ved rigelig 60
kødspise). Moth.F217. TroeUL.VII.79. SaU
VII. 786. Feilb.

flæsket, adj. ['flæsgafj (ænyd. d. s.; af
Flæsk (l.i)) som bestaar af ell. har en vis
lighed med flæsk, (saarets) graalige, „flæ-
skede" Bund. Panum.623.

fl
især (dagl.):

(smæk ) fed; lasket. Neros flæskede, lump-
ne Ansigt. OeM.Er. II.189. Han havde et
rundt flæsket Ansigt med ganske smaa
missende Øjne. Tandr.K.117. D&H.
Flæske-tyv, en. \) \ musvit, Pams

major L. EjærbøU.309. BMøllJ)yL.II.107.

I)
(zool.) t flagermus. Baff.(1784).375. 2)

(vist kun dial.) navn paa en tavleleg, hvor
man skal undgaa at blive spærret inde ml.
de streger, man selv tegner, paa Rusfore-
læsningeme spillede (du) Flæsketyv med
din Sidemand. ScAandJ^.58. Feilb. -urt,
en. (ogs. Flæsk-. JTusch.217). (nu næppe
br.) sæbeurt, Saponaria officinalis L. Moth.
F217. VSO. -ærter, pi. (vist kun dial.)

om madret: ærter og flæsk. Karl trænger
til lidt Søbemad . . en god Skefuld Flæ^e-
ærter. AndXx.DM.V.207.
t flæs-ejet, adi. (tU H. flæse^ som ikke

er i stand tU at lukke øjenlaagene sammen,
MothJF215. VSO.
L Fie, en. især brugt uden art. (ogs.

Flflde. Moth.F240. FeilbJ.324JV.150. jf.
MDL. Fløe. Moth.F240). uden flt. (ænyd.
flø(d), flod (mods.Ythhe), udflaad, oldn. flæSr,

flod, oversvømmelse; afl. af L Flod; jf. L
Fløde, LFlo, LFlæ; nu hun dial.) 1) hav-
vandets periodiske stigen; flod (mods. Ebbe^.
MothJ'240. Medens jeg var i Verk med
dette, merkede jeg, at det blev ¥\ø.Bo-
binson.1.79. VSO.II.103. Feilb. 1.324JV.
150. 2) bevægelse ell. strømmen (af vand);
løb. der blæste en fuld Storm, inden
Vandet var kommet ret i Fløe. Robinson.
1.91. MDL.122. FeiXbJ.324JV.150.

||
(poet.)

høj bølgegang; sø. 'stærk kuler Bøtten i

højen Flø. JESmidth.Poes.46. 3) oversvøm-
melse; ogs.: oversvømmet sted. Feilb. jf.
JohsSteenstrJ)S.93. \\ eng, der undertiden staar
under vand. MDLJ.22.

IL fl«, V. se IV. fløde.

L Flad, en. se I. Fløde.
IL fled, præt. af flyde. Fled-, i ssgr.

se Fløde-, fledden, part. af flyde.

L Flede, en. ['flø-ag] ('f Flad. EesleL.
(1703).A7r). flt. (kun dial.) d. s. ell. -r (Feilb.).

(æda. flød (AM.), fløthæ (SmåstykkerJ884I
91.29), SV. dial. floter, oldn. flautir, f. flt,

sur mælk, som er pisket til skum, jf. oeng.

fliete, fløde; besl. m. Flaad, flyde, jf. I.

Flot; grundbet.: hvad der flyder ovenpaa)
1) (nu kun dial.) i al alm. om hvad, der
flyder oven paa en vædske. Fløde ..

Dette Navn tillegges i Almindelighed alle

de Substantser, som skille sig fra en Væd-
ske, og samle sig oven paa samme. vAph.
ChymJ.421. (Edgar i „Kong Lear") drak
den grønne Fløde paa Moradserne for at
stille sin Tørst. Eauch.MfB.229. om ande-
mad olgn.: Kvæmd. 2) den særlig fedt-
rige del af mælken, der afsætter stg paa
overfladen, naar mælken er overladt til sig

selv. det (0: vand, hvori er kommet pulver)
har faaet en hvid Farve tilligemed en
Fædme; Med et Ord at sige: Det er ble-
ven til en oprigtig sød Fløde. EolbJtpb.

V. Rentrykt s/» 1922
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II.2. Olufs.GD.148. Den, som . . tager
Fløde i sin Kaffe førend Sukker, bliver
ikke gift i syv Aar. Thiele.III.39. i videre

(uegl.) anv.: (vinden) var bleven mæt af

at piske Fløde i Havstokken (o: piske van-
det til skum). Adkj.VF.115. || i faste forh.

bære, sætte fløde, om mælk: udskille

ell. afsætte fløde paa overfladen. Om Som-
meren kneb det med, at Mælken kunde
staa længe nok tU at sætte Fløde; den
vOde jo tit blive til Tykmælk forinden.
SjællBond.91. jf. II. bære 6.3. skumme
fløden (af), fjerne det afsatte lag fløde

fra mælken (jf. u. bet. 3.1^. 3) billedl. ell.

overf. anv. af bet. 2: det fortrinligste,
bedste af noget. 3.1) billedl. 1 (o: ride-

fogeden) faar Fløden af Melken, og Her-
skabet faar en Loort (med Tugt at sige).

Solb.Jep.III.3. De veed, hvorledes Ad-
ministratører i Almindelighed er ? De Her-
rer tager Fløden for dem selv, og lader
den afskummede Melk blive tilbage. PA
Heib.Sk.III.165. nu især i udtr. skumme
fløden, tage det bedste, mest fordelagtige,

mest interessante osv. (af noget); ofte m. oi-

bet.: uden at have møje (med at tilvejebringe

det). *Ufortrøden
|
I Historien jeg var,

|

Og har altid skummet Fløden
|
Af Begi-

venhedens Kar. Heib.Poet.X.207. *l skum-
mer Fløden af,

|
I læser noget hist, og

noget heT.IIostr.DD.17. (Corot) vUde med
friske Øjne nyde Skønheden i karakter-
forskellige Egne og kun skumme Fløden
af deres Bi\[edmotiveT.KMads.Corot.(1920).
29. At nogen Kres i Folket gjorde sig

til herskende Kaste, med PrivDegium paa
at skumme Fløden . . var for Hørup den
højeste Modbydelighed. EHenrichs.VH.37.

jf.: *Ondskaben gaar jo. Slag i Slag,
|
Sin

Undergang i Møde.
|
De, som forvente

Herrens Dag,
|

Skal skumme Landets
Fløde. Grundtv.SS.IV.79. 3.2) (nu 1. br.)

m. overf. bet. Portugiserne fmge Fløden
af Handelen. BbZft.JSp.F.i^i. at plaidere
for Fremmede, og bede at de maa tage
Fløden af Landet, Rigets egne Kiøbstæ-
der til Ruine. sa.DH.II.90. Fløden af For-
delen var kommen i fremmede Hænder.
Oehl.Er.III.7. naar Attalos sendte Kunst-
værker til Athen . . saa har han sikkert
sendt Fløden og ikke Affaldet af, hvad
hans Kunstskole kunde præstere. Jiaw^'e.
III.7. „Fløden« i en af Vestens Byer . .

bestaar af den mærkværdigste Samling
Mennesker, som tænkes ^a.n.VortLand.^^/12
1904.2.sp.8.

II. Fløde, en. se I. Flø.
III. fløde, V. ["flø-88] -ede. (jf. sv. dial.

flota; afl. a/"!. Fløde; dial.) skumme flø-
den af (mælk; jf. affløde samt flyde 8.1^.

fløde mé):k.Moth.F257. MO. Feilb.
IV. fløde, V. (ogs. i\ø(é)). -ede. (æda.

fløthæ (m. person-subj.), oldn. flæSa, over-
svømme, strømme over; til I. Flø, II. Fløde;

jf. flyde 8.2, III. flode; nu kun dial.) om
vand: strømme ud over noget; oversvøm-

me; især om tidevand: stige; blive flod.
Fløde, eUer fløe. Moth.F239. VSO.II.104
(u. Floder^. Det fløer i 6 Timer og ebber
i 6 Timer. MDL.123. Feilb.

V. fløde, V. ['flø*9a] (ogs. undertiden m.
no. form: fløte. Ottosen.VH.II.238). -ede.
vbs. -ning. {optaget fra no. fløte, jf. no. dial.

fløyta, oldn. fleyta, ty. flozen, flossen; besl.

m. (kausativ til) flyoe; jf. Fløder, II. flaa-

10 de; kun om udenl. forhold) lade tømmer
føres ned ad en flod m. strømmen. Egil
kjøbte en Del Tømmer . . og lod det fløde
hjem til Borg. SvGrundtv/(Ude og Hjemme.
1879/80.112.sp.2). Selv ved større Vand-
drag, hvor tidligere aldrig var Tale om
Hindring for Flødning, maa Tømmeret nu
ligge over fra et Aar til et andet. Troels
L.1.36. Jeg har været med at fløde Tøm-
mer i Mississipi. KMich. HjertetsDrømme.

20 (1915).201.
Fløde-, i ssgr. (f Flød-, se u. Fløde-mund

2, -skæg 2) af I. Fløde 2; udeladt er navn-
lig en del betegnelser for bagværk og spiseretter,

der tillaves m. fløde, fx. f Fløde-bobert
(Kogeb.(1710).17), -fromage, -grød,
-horn, -is, -sovs, -vaffel (Huusm.
(1793).278. FrkJ.Kogeb.270). -bolle, en.

bolle, der er fyldt m. flødeskum. Bergs.PP.
862. Nans.FR.lll. *Kaffe-Is og Flødebol-

30 ler,
I
bløde Linser og Makroner

|

glide ned
i blide Koner (o: hos konditoren). EWaage.
TJ.50.

II
som skældsord om en fed person, den

tykke, barhovede FlødeboUe. TomKrist.LA.
46. -bonde, en. (1. br.) bonde, som leverer

fløde ; mælkemand. En klog Mand i vor Tid
er forekommende mod Alle, tager Hatten
dybt af selv for sin Flødebonde. Goldschm.
V.852. smst.VII.582. -farve, en. (1. br.)

kræmfarve. D&H. -farvet, adj. (især

40 Yj hvid m. svagt gulligt skær; kræmfarvet

(jf. -gul;. Havebr'L.^230. -glnt, en. (l.br.)

forkælet barn. Sebastian var, som vi vide,

Familiens Sukkerbarn og Flødeglut. P
Worm.DeFornuftige. 1.(1857). 104. -fful,
adj. (1. br.) d. s. s. -farvet, en ældre Herre
med Panamahat og flødegule Benklæder.
Ipsen.(DanmGalsch.II.61). -husar, en.

(foræld.) benævnelse for en amagerbonde,
som red til byen m. mælk og fløde. ChrNico-

50 laisen.AmagersHist.III.(1915).100. -kag^e,
en. (kog., nu 1. br.) kage, bagt af fløde, æg,
sukker, mel osv. Moth.F256. Maanen var
icke større end en Fløde-Kage, som man
kunde giøre af 8 eller 9 Æg. Holb.Ul.IV.
13. *en lækker Fløåekage. Cit.l721.(Kali
899a.98v). OeconH.(17'84).I.269. MO. D&H.
-kande, en. lille kande, hvoraf fløden

skænkes (jf. -potte;. Winth. 11.86. MO.
e. alm. -kræm, en. (kog.) kræm, lavet af

60 æggeblommer, sukker og fløde. Huusm.(1793).
247. e. br. -lap, en. (kog.) dessert (formet
som flade frikadeller), lavet af pisket fløde,

hvori der er rørt mel og sukker, og som ba-

ges i smør paa en pande. Huusm.(1793).
282. jeg maa dog tractere den lille Frø-
ken og den unge Herre med mine Fløde-
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lapper. PalM. IL.1. 151. FrkJ. Kogeb. 369.
-maaler, en. (landbr.) apparat til be-

stemmelse af flødeprocenten i mælk; hre-

mometer. MøUH. 11.96. LandmB. 11.509.

f -miind, en. 1) person, som elsker fløde

og lækre sager; lækkermund. VSO. 2) d. s. s.

Fløsmund. smst. jf. Flødmund. Moth.^F
250. -niaelk, en. (kog. ell. landbr.) (sød)

mælk, som bærer fløde, ell. hvori der er

blandet fløde. Fin, oplagt Flødemælk til

Dessert Consi.Ko^ebJ221. -mælkeri, et.

(landbr.) mælken, som modtager flød^ tU
smørproduktion. LandmB.II.454.
floden, perf. part. se flyde.

Flede-ost, en. blød appetitost, tU hvis

fremstilling der anvendes lidt fløde; ogs. be-

tegnelse for en særlig fed slags ost. VSO.
MøUH.IL 97. VareL.^585. f -pap, en.

ret af brød og sukker, tillavet m. fløde. Kogeb.

(1710).14. -pisker, en. (kog.) apparat,
hvormed fløde piskes til flødeskum. FrkJ.
KogebJ.90. -potte, en. (især dial.) liUe

potte, hvoraf^ fløder^ hældes. VSO. *Af
Flødepotten søber saa net |

Den liden og
vevre Flue. PMøll.I.12. hun gav mig lige

i Ansigtet den Kop varme Kaffe, hun
sad med; jeg tog Flødepotten. S'CJ.n^Z.X.

155.
Il

ogs. : (større) potte, hvori fløden sam-
les tiT kærning, hvon den transporteres olgn.

det er rigtignok noget andet end at hente
Brændeviin for Skomagersvendene eller

rende med Madamens Flødepotte! Winth.
VIIL262. Feilb.BLJ.19.
Floder, en. (ogs. undertiden m. no.

form: Fløterj. {tU V. fløde; 1. &r.) person,

der fløder tømmer (jf. Flaaderj. vAph.(l 764).

Kulsvieren lever af at skaffe mig Kul,
Fløteren af at føre mit Tømmer. Lagerlof.
GdstaBerlingsSaga.(oversJ892).55.
Flode-rende, en. (fagl.) ringformet

rende paa undersiden af en centrifuge til

at optage fløde. OpfB.^III.44. -ris, et.

{kog.) ris, hvormed fløde piskes tU flødeskum

(jf. -pisker). Levetzoic.ToFort.52. -mile,
en. (bag.) butterdejskage (ruUe) m. flødeskum.
FrkJ. Kogeb. 302. f -rytter, en. en slags

dessert. Levin, -si, en. (kog.) si, hvormed
fløden sis fra mælken. MøUH.II.97. -ske,
en. ske, hvormed man kommer fløde i kaffen.

VSO. Feilb. H (især landbr.) ske, hvormed
fløden skummes afmælken. Moth.F257. VSO.
Feilb. SjællBond.91. -skind, et. skind, der
sa^^r sigpaa kogt fløde. Schand.SB.24. (han)
heldte (kaffen) i sig, sugede FlødesMndet
af Overskjægget. Gjel.M.405. uegl.: *1 Unge
. .

I
Hvis Kundskabs Flødeskind endnu

er tyndt . .
|
Afskummer, mens I kunne,

dette Skind,
| Studering paa Fornuftens

Melk udbreder. Bagges.1.229.
||

(l.br.) overf.

(Jf.
I. Fløde S) en nederdrægtig Hykler,

der for Verdens Flødeskind (o: timeligt

velvære) gjorde Forbund med Helvede.
Grundtv.LSk.6. -sknm, et ell. (1. br.) en
(Buchh.UH.87). fløde, som er pisket til et

stift skutn. vAph.(1764). Sæben løb ned
som dryppende Flødeskum fra (hans) Hage.

Schand£B.42. en stor, lækker Lagkage
med Flødeskum paa. HømMT.32. -SKæg,
(i bet. 1) et, (i bet. 2) en ell. (sj.) et (Hostr.

ML.88. NMøll.H.13). (m. h. t. bet.-udvikling

sml. ty. milchbart; dagl^ i) (nu 1. br.) ae

første dun, der fremkommer paa en mands
hage og overlæbe, og som alm. er af en lys

farve (jf. Mælkehaar^. Oehl.Overs. afGoethe

:

Gdtz/1803).51. *dit Flødeskæg er vikset

10 elegant,
| og dine Lokker skinner af Po-

made. Sød6.&D.67. Johannes smilede og
strøg sig om sin Kvindemund, hvor der
sad Udt Flødeskæg. AndNx.DMJlJ43. jf.:
han var heller ikke saa ilde at see til.

Lidt Flødeskjæg af et Ansigt havde han
rigtignok, men det er jo det. Pigerne
synes bedst om. OverskJ.95. 2) egl.: person,

som endnu kun har dun paa hagen (Moth.
F257); nu kun (nedsæt.) om ung og uerfaren

20 mandsperson (jf. Grønskolling^. Lad mig
denne unge Flødskieg gaae Pocker i

vold med al sin KxeTligheå. Koyn Grønneg.
11.182. Mange . . af vore nyeste forelskedfe

Digte komme . . fra Flødeskiægge, der
endnu ikke elske, men elske at elske.

Bahb.Sandsig.330. 'Du er en kjøn, ung
Karl . .

I
Og hvid og rød, som lutter Mælk

og Blod.
I
Men unge Fruentimmer skjøt-

ter ikke
|
Om Flødeskiægge. Hrz.FJJJJOi.

30 Ti med Dit Vaas, Flødeskjæg! Hvor tør
Du tale, naar den ældre, jeg. Præsidenten
. . taler? Kofoed-Hansen.DL.81. Feilb. hertil:

-skægg^et, adj. (l.br.) *En flødeskiægget
Konge hist paa Thronen sad. OehLA^Oo.
Det var den Gang, da du var en fløde-

skægget Letmatros med blank Hat og
h\aj^eQ\ne.DagNyh.^liQl921.3.sp.4.-«m»T,
et. (fagl.) smør, fremstillet ved kcerning af
fløde (eU. en blanding af fløde og mælk).

40 MøUHJI.97. -suppe, en. (kog., nu næppe
br.) en slags sød suppe, tillavet m. fløde, æg
og lidt hvedemel. Kogeb.(1710).14. OeconH.
(1784)1.196. -tonde, en. (især landbr.)
kar, hvori man samler den fløde og mælk,
der skal bruges til kærning. MøUH.II.97.
LandmB.II.407. -Tand, et. vand, blandet
m. fløde. Winth. II. 143. Schand. SD. 147.
-Tarmer, en. (landbr.) redskab, der be-

nyttes tU opvarmning af fløde, som skal »yr-

50 nes. MøllH.II.97.
flodt, perf. part. se flyde.

1. Floe, en. se I. Flø. II. floe, v. se

IV. fløde. Fioe-maal, et. se Flømaal.
flog, adj. se flyg.

Ojogti^, adj. se flygtig.

I. Floj, en eU. (især i bet. 1; nu 1. br.

i rigsspr.) et (Kingo.254. Wadsk.95. Etlar.

F.94. OBung.YJ.67. Feilb.). [flmi'] (i Fløje,

en. Holb.Berg.27. dial: Fly. Aakj.HÆ.18.
60 Feilb.). flt. -e eU. (nu kun dial.) d. s. (Grrundtv.

PS.VII.21. Feilb.) ell. (nu kun dial.) -er

(Holb.Ep.II.103. KUvenf.BJ.97. Feilb.).

(ænyd. d. s. (ogs. m. bet. „vinge"), glda. fløff

ofl. former (bet. 1), fsv. flogh, oldn. flaug,

flyven, vimpel; besl. m. flyve; uden for bet. 1

paavirket af mnt. vloge, vinge)
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1) mærke, som han dreje sig for
vinden og saaledes viser dennes retning.

1.1) paa spir, tagrygninger olgn.: metal-
plade af forsk, form og udsmykning, som
drejer sig om en lodret stang; vejrhane.
Høysg.S.176. (jeg) lod og en Fløy med
Stang paa hver af de høye Gaule opsette.

Seidelin.193. *Tilsidst de nærme sig til

Taarnets Tind | Og høre Lyden af de

denne, den høire Fløi af (hans) Krigs-
hær. iilfafefc.PJ, *Den venstre Fløy hånd
(o: Paars) selv, den høyre førdte Peder.
Holb.Paars.46. Rytteriet . . bedækkede den
høire Fløi. Ew.VIII.82. Slaget aabnedes
paa detvenstieFløi. Engelst.Wien.392. Paa
Commando-Ordet: See til høire I venstre I

kaster Mandskabet Hovederne til den
nævnte Fløi. ExercArtil.(1804).225. de Rej-

gyldne Fløie,
|
Der snoe sig langsomt i lo sende (drog) hen ad Vejen . . Skytterne

den svage Vind. Hauch.SD.II.74. det stør

ste Taarn havde til Fløi en skinnende Piil,

der borede sig gjennem et Æble. HCAnd.
VII. 208. TroelsL.III.56.

\\ (1. br.) røg-
hætte paa skorstene. HCLund. Samler. I.

(1803).137. 1.2) kort, bred vimpel ell. lang,

smal, tilspidset pose, anbragt i toppen af
master ell. paa en stage fra rælingen. Moth.
F254. fra Bugssprydet (fører han) den

tilhøjre . . Damerne i Midten, og Ridderen
med Tjener paa venstre Y\Q\.BlichIV.16,
Gymn.1.71. Schdler.MarO.226. overf: en
Fløj af den unge romantiske Skole (var)
med sin Iver for Middelalderens poetiske
Genfødelse saa nær forbunden med den
unge katolske Grupjae. Brandes.VI.275.

J|
(skak.; jf. Konge-, Dronningefløj ^. Skak,
(1773).23. e. olm.

||
(sport.) i fodbold og

Danske Konge-Gjøs, og fra de andre Toppe 20 hockey: yderste højre og venstre spiller i front-
F\ø\e. SøkrigsA.(1752).§810. (han) heisede
sit sneehvide Seil . . og lod sit forgyldte
Fløi skinne. Grundtv.Snorre.II.261. HCAnd.
X.412. IdrætsB.1.363. 1.3) G) i billedl. ell.

overf. anv. *Akl Venskab og Troe,
|
Som

alt efter Lykken veedst Fløiet at snoe!
Kingo.254. *Saa blev hun hver Minut en
Fløi for hver Slags Vind, [ Et Uroe i sin

Siæl, et Veir-Glas i sit ^må.Stub.l05.

rækken; vinge („iving"). Gymn.II.93.
5) del af en bygning ell. et bygnings-

kompleks, som bestaar af forsk, sammen-
hyggede dele ell. længer, endskiøndt de boede
udi eet Huus sammen, saa holdt han dog
stedse til paa den høyre Fløy, og hun paa
den venstre. Holb.Eh.I.304. Dette Slot synis
ellers at være af en uregulair Bygning
og bestaaer af idel Fløyer. Klevenf.ÉJ.97.

Henad Aften drejede Stemningens Fløj 30 *Med Ord og Aand byg her en Fløj
|
Af

sig med et Knæk, som Vejrhanen drejer
sig, naar Vinden springer om. Brandes.II.
278.

2) om fjer(beklædning). 2.1) f fuglevinge.
Moth.F254. jf: *en Cherub med smaae
Sølverfløie

| Om Rosenkinden. Oehl.C.156.

2j2) (sj.) fjerene paa den bageste del

af en pil. (fuglene) kom jagende med de
lange Styrefjer bagud som Fløjet fra en
Pil. OBung.Y.167.

3) oplukkelig ell. bevægelig del af
noget. 3.1) om den ene halvdel af en
dobbeltdør (2), port olgn. VSO. den ene
Dør havde to Fløie (Chr.VI: siderj, som
kunde o^tslaaes. 1Kg.6.34. Konsulens tjæ-
rede Port . . staar vidt aaben, med Fløjene
slaaet tilbage. JPJac.II.158. 3.2) om den
ene af de bevægelige dele, hvoraf et

skærmbræt olgn. er sammensat. Det Skierm

Helgen-Kirken himmelhøj. Grundtv.SS.lV.
329. Slottet bestaaer af fire sammen-
byggede Fløje, der indslutte en Borg-
gaard. Blich.(1846).VII.124. »Templet med
prægtige Fløie. Kaalund.SD.131.

6) (fagl.) støttemur, hvormed en bros land-
piller olgn. afsluttes ved enderne; fløjmur,
ForklTømrere.153. SaUVIII.305.

7) (nu næppe br.) ii paa visse gevær-
40 kolber: forstærkning paa kolben til antæg for

kinden; kind fløj. MilTeknO.140.
8) (egl. overf. anv. af bet. 2.\) om de

vinger ell. haandtag, der findes paa visse

skruer ell. møtrikker, saa at disse lettere kan
fattes (jf. Fløj-møtrik, -skruej. Hannover,
Tekn.313.

n. fløj, adj. se flyg.

IIL ILej, præt. af flyve.

Flarf-, i ssgr. [iflmi-] 1) af 1. Fløj. 2) af
bret bestaaer af fire Fløie. 7S0. D&H. 3.3) 50 IL fløje, se (Tløjfisk samt) flyve-, -adju'
den del af et slagbord, som kan slaas op og ned;
bordklap (jf Bordfløjj. VSO. MO. D&H.
3.4) tilsætning til enderne af et spise-
bord. VSO. VortHj.IV1.19. 3.5) den ne-
derste, bevægelige del af næsens sider,
som omslutter næseborene (jf. Næsefløj ^. den
ædle Næse med de bevægelige F\ø]e.Vilh
And.BT.174. Bergstedt.A.14. 3.S) (dial.) ret-
vinklet jærnstang (i et arnested), hvis

dant, en. [4] (jf. Flygeladjudant/ iii dels

(foræld.) : adjudant hos en feltherre, som kom-
manderer en fløj; dels: stabsofficer, der er
adjudant hos en fyrstelig person; ogs. som
titel for en officer, der anvendes i diplo-

matisk tjeneste olgn. Scheller.MarO.226. Sal.^

VIII.3b5. -alter, et. [3] (faal.) betegnelse

for en slags middelalderlige altertavler, be-

staaende af et skab ml. to ell. flere døre; trip-

lodrette ben kan bevæges i øskener, saa at fa tychon olgn. smst. -batteri, et. [4] (^
det vandrette ben, hvori gryden hænger, kan
drejes ind over ell. ud fra iukn. Feilb.BL.44.

4) (især ;»; og gym.) højre elL venstre
halvdel af en opstillet række mennesker,
hær(afdeling) olgn. ell. den yderste delaf
opstillingen; ogs. om yderpunkterne af

foræld.) batteri, der ved fæstningsangreb an-

lagdes paa fløjene af første parallel for
at imødegaa udfald fra fæstningen, smst.

-bonde, en. [4] (skak.) d. s. s. Flankebonde.
Skalt.(1916).8. -bord, et. (1. br.) 1) [3.3]

slagbord; klapbord. ChrBorup.PM.217. et
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Fløibord med nedslaaede Fløie.Hrz.IV.
133. D&H. 2) [3.4] hord, som kan gøres større

ved tilsætning af fløje. VSO. MO. D&H.
-dør, en. [3.i] dobbeltdør (3). Oehl.EA.285.
i Glædens Tid gjelder det at have en fri

Udsigt og Fløidørene paa vid Gab. Kierk.

11.22. Indgangen til Choret gjorde han
med Fløidøre (Chr.YI: tvende døre^ af

Olietræ. lKg.6.31. Bang.B.158.
I. Fløje, en. se I. Fløj.

II. fløje, V. se flyve. I. nejet, perf. part.

af flyve.

II. -fløjet, adj. [-|fl(ni '/af] som sidste led

i ssgr. m. adjektivisk ord; a/" I. Fløj 3, fx.: en
tofløjet kakkelovnsskærm > eW. I. Fløj 5,

fx.: De flerfløj ede Herregaarde . .havde
deres ældste Forbillede i Kronborgs For-
gænger, Slottet Krogen. For<Hj.7F^.j[0.C«»;
tofløjet Hovedbygning. Trap.*IV.l 76.

Fløj -fisk, en. {no. dial. d. s.; af II. fløje;

sml. ty. der fliegende teufel; navnet p. gr.

af de vingeforynede finner) jø 1) f d.s. s.

Flyvefisk. vAph.Nath.H.434. B,aff.(1784).
226. 2) slægt af kutlingfisk, CaUionymus.
Krøyer.1.422. SaU VIII.306. -hiis, et. [5]

(iscsr dial.) sidebygning til et stuehus ell.

en lade. Dannebrog.^Vs 1909.1. 8p.2. FeHb.

t -kappe, en. (a/" I. Fløj ell. H. fløje, efter

ord som ty. fliigelhaube, flagrende (dame)-
kappe, fliigelkleid (fliigelkappe), sløjkjok)

en slags (regn)kappe ell. slag, brugt af mUi-
tære. 1 Fløikappe uden Ærmer. ME.1816.
198. OrdbS. -knap, en. [I.2] ^ rund (træ)-

knap, der er anbragt øverst oppe paa masten.
Moth.F254. *(den) stormomhvirvlede Fløj-

knap. ^KcA.X>.JJ<2 7. OscJensJN.e. Scheller.

MarO.226.
Fløjl, et. ['fl(ni'(3)n (f Flegcl. Holb.

Pants.III. 5. CiLca. 1 725. (NkS4'> 820.103)).
fit. (i bet: forsk, slags fløjl) -er (Stub. 109.
PAneib.US.60). (ænyd. fløgel, flo(w)el,

fleuel; laant fra mnt. flowel, flu(w)el,

flowel (jf. Saaby.''), hoU. fluweel, oldfr.

veluel (fr. velours^; besl. m. lat. viUus, uld-
haar) vævet stof med nopper eU. haar,
som staar frem fra et glat ell. kipret grund-
væv (paa den ene side glat, paa den anden
laaddent og blødt). 10000 Skibe, som alle

ere overtreckede med Fløyel. Holb.VJ.l6.
•Aid Børsens Kram med Fløyl og Taft
Wadsk.35. *Tage du saa mit Skarlagen-
skind,

I

Af Fløiel det vel maa være;
|
Alt

til et Alterklæde skiønt
| Du snildelig saa

det skære. Oehl.L.1.293. (m^ton.:) *l Kir-
kens Korsgang for det høje Alter,

| Der
mødes Ung og Gammel, Fløjl og Pjalter.
Bich.1.47. dobbelt fløjl, se dobbelt 2.3.

slide fløjl af (ell. ior) armod, se u. Ar-
mod.

II
billedl. ell. i sammenligninger. *Min

Færle svøbte jeg tit ind
|
I Vittigheders

bløde Fløiel. Tode.(Bahb.LB.lI.169). den
uendelige blaae Himmel gik over i Lilla
og derpaa i det reneste Rosenrødt, Bjer-
gene selv bleve et lyseblaat Fløiel. HCAnd.
1.198. Hudens fine Fløiel bliver rynket
Skind (0: naar et menneske bliver ældre).

Eierk.X.210. *Men Mikkels Fod er Fløjl

og Filt,
I
Smaablomsterne see ham neppe.

BichJ.51.
II

gen. fløjls brugt som adj.: be-

staaende af ell. beklædt med fløjl, man sat

mig paa en Fløjels Stol. Éolb.Usynl. 1. 1.

*(han) Var Klæd i Flegels Pyndte, | Og
var det kun een lumpen Stads. Cit.ca.l725.

(NkS4'>820.103). Man har ogsaa Russwart
ellers kaldet Schweizerlæder, i alle Farver.

10 Den fløiels Overflade man veed at give
det, bliver tilberedet paa Kjødsiden. Sfa>-

mageren.(1832).35. jf.: *han med Frihed
sige tør,

I

Hvor noget er at rette: . .
|

En Fløyls (0: fløjlsklædt) Fantast, et Silke
Drog,

I
En Gyldenstykkes Skøge. Beenb.II.

46. nu foretrækkes alm.: Fløjls-, i ssgr.

['fl(»)i'(8)ls-] udeladt er navnlig betegnelser for
ting af ell. beklædt m. fløjl, fx. -frakke, -hue,
-kaabe, -klæder, -vams (jf. u. Fløjl slutn.).

20 -and, en. % and af sortændemes gruppe,
Oedemia fusca L. KjærbøU.680. Frem.DN.
433. -blontme, en. (sj.) abrikos. Mcyer.6.
-blomst, en. (\ -blomster. Moth.F257.
OeconH.(1784).IlJ271). S( navn paa forsk,

planter: stifmodersblomst, Viola tricohr L.
(JTuschJ26o. VSO.); dyrkede arter af iris

(FeUb.); trævlekrone, Lychnis Flos cuctUi L.
(JTusch.136. Feiib.); nu især navn paa en
dyrket plante af a^érsgruppen. Tagetes (jf.

30 -krone;. JTusch.240.344. HaveD.(1762).
205. Stue Gart. (181 0). 73. HavebrL.*783.
-blød, adj. (iscer Q)) blød som fløjl. *fløiels-

bløde Blade . . |
Af glindsende, springende

|

Hylstre foldes ud. Winth.HF.101. ved hen-
des Nærmelse skulde . . grønt Græs lægge
sig fløilsblødt over Sandet. Goldschm.Hjl.
11.194.

II
om synsindtryk, hans Øjne . . an-

toge . . et fløjlsblødt, kjærligt Udtryk, idet
de fæstede sig paa Ferdinand. Goldschm.

40 VII.617. denne blege, matgyldne Hud-
farve, der er at se til som fuldmodne Fer-
skeners fløjlsbløde Lød. Wied.S.42. Paa
den ene Side ser jeg den fløjlsbløde Skov,
paa den anden de skønt formede Bjerge.
AMatthison-Hansen.Lien-Hua.(1919).44.

\\

om lydindtryk. „Rektoren" sagde med en
fløjelsblød, dyb Røst . .: „Det forekommer
mig, at jeg kjender Dem, min Frøken."
Schand.BS.81. \\ om smagsindtryk, vi tømte

soden fløjlsbløde Yin. EKaarsb.(Tilsk.1921.
II..55). GJ -brnn, adj. brun m. et blødt

skær som af fløjl (især om øjne, jf. -ø\e).

hans fløjlsbrune Øjne har et budt, lidt

vemodigt Skær. Skjoldb. A.31. KvBU^ho
1913.2.sp.3. -bakser, pi. spec. (nu næppe
br.) som navn paa en slags hamborgske Jm-
ner m. stærkt befje(d)rede laar. Funke.(1801).
1.150. -børste, en. t) (nu l.br.) blød børste

til fløjl olgn. ell. m. fløjl i st. f. haar. Bahb.
60 Tilsk.l795.123. MO. D&H. 2) 3( (dial.)

dunhammer, Typha L. JTusch.348. -erts,
en. {efter ty. sammterz; mineral) en fin-
traadet malm (jf. -malm samt Atlaskerts^.
Funke.(1801)JII.259. -fa|;l, en. \spurve-
fugl af den amerikanske familie ripridæ.
Sal.XII.290. C3 -^raa, adj. graa m. et
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blødt skær som af fløjl. Oliventræernes fine

fløjelsgraa Løy.Brandes.IV.125. Musegraat
og Perlegraat og Fløielsgraat. Bogan.Il.13.

-græs, et. S( uldbladet hestegræs, Holcus
lanatus L. JTusch.107. -g^red, en. (kog.)

grød af smør og mel, som er bagt sammen
og opspædt m. mælk. MO. Schand.BS.368.
FrkJ.Kogeb.118. billedl.: Ak nej, det var
saamænd ikke Fløj eisgrød altsammen, da
Jørgensen vandrede paa Jorden. Bergstrøm, lo

M.10. i sin Bavletale om Danmark sam-
ler han alle Modsætninger i én Fløj els-

grød. FABosenb. Herman Bang. (1912). 106.

C3 -gren, adj. grøn m. et blødt skær som af
fløjl (især om (hvad der er dækket af) plante-

vækst), den fløjeisgrønne Ens.HCAnd.VII.
213. det fløj eisgrønne Mos.l)rachm.EI.65.
*de fløjlsgrønne Kløfter. Schand.SD.117.

jf.: I Ly af Skoven havde Græsvæxten
paa den aabne Plads udviklet sig til en io

irodig Fløjelsgrønhed. Goldschm.V.453.
-haaret, adj. (bot.) om plantedel: besat

m. korte, tætte, fløjlsbløde haar. Drejer. Bot
Term. 172. Warm.Bot.695. -handske,
en. især brugt billedl.; dels i udtr. for ind-

smigrende adfærd, der dækker over haardhed
ell. tidligere uret: *I kyssede hans (o: ty-

rannens) Jernhaand, usle Daarer,
|
Fordi

den skjult var af en Fløielshandske. ^a^-
ger.11.441. DagNyh.*hl913.1.sp.l. Svend- 30

borgAvis.^^l9l921.3.sp.l. dels i udtr. tage
paa (en ell. noget) med fløjlshandsker,
behandle blidt ell. lemfældigt; tage blidt paa.
Levin, en eUer anden livsglad Kardinal,
på hvem Tilværelsen havde taget med
Fløjlshandsker. Æørd. T^. ^53. (han) tog
med de blødeste Fløjlshandsker paa Told-
forslaget. PMunch. (Det nyAarh. IVl. 218).
Oprøret (dæmpedes) i Løbet af faa Dage.
Men Kosakkerne tog heller ikke fat med 40

FløjlshaiiiåskeT.ArthChrist.KH.l 7. -krone,
en. 2( (nu næppe br.) fløjlsblomst, Tagetes.

StueGaH.(1810).73. -malm, en. (mineral.,

1. br.) mineral, der danner korte, naalefor-
mede krystaller, som ofte er grupperede sam-
men i fløjlsagtige masser; cyanotrichit (jf.
-erts^. Sal.W.S6L -mave, en. („Talespr."
Levin ; 1. br.) om gejstlig værdighed (p. gr. af
fløjlsforbredden i præstekjoler olgn.). *Nei,
neil en Fløielsmave (0: bispeværdighed) vil

| 50

Jeg^mig ei lyve, hykle til.Rahb.Synt.147.
-mide, en. (zool.) en skarlagensrødjordmide,
Trombidiumholosericeum.Sal.IX.976.-omåj
en. (zool.) larve af kaalbladhveps , Athalia
spinarum.LandbO.L296. -papir, et.(fagl.)
d. s. s. -tapet. VareL.^238. -plet, en. (gart.)

sygdom hos tomater, der viser sig som pletter
paa bladene. HavebrL.^ 800. -pote, en.
(l.br.) i udtr. gaa paa fløjlspoter {jf.
fr. å patte de velours) om (hyklet) ind- 60
smigrende væsen. Brandes.VI.201. jf. Feilb.

-prop, en. (nu næppe br.) f navn paa en
slags særlig gode, glatte og bløde km-kpropper.
VareL.(1807).IL87. -rose, en. ^ om en
form af Rosa gallica L. : Rosa nolosericea.

Haveselsk. 1909.4. -skuespiller, en.

(jarg.) betegnelse for den skuespiller, der i
kostume (egl. i ridderfløjlsdragt) spiller el-

skeren ell. andre fremragende roller (jf.
Gulvtæppeskuespillerj. Dania. III. 237,
-snegl, en. (zool.) snegl, hvis legeme paa
begge sider er bræmmet af en bred hudfold,
Elysia. BøvP.III.466. O -sort, adj. sort

m. et blødt skær som af fløjl, de fløielssorte
CypresseT. ECAnd.XI.178. det fløjlssorte,

stiUe UøTi.e.JVJens.HF.17. (jf -brun:;
hendes store, fløielssorte Øine. TecklaJueL
PlanterensDatter. (1864). 36. -tand, en.
(zool.) hos forsk, fisk: lille, fln tand, som kan
føles i slimhinden, men ikke ses.SaWIII.
307. -tanke, en. (1. br.) i forb. som staa
i fløjlstanker, være hensunken i en drøm-
mende, blid stemning. Spør hun, hvad Klok-
ken er? — Jeg tror . . hun staar i Fløjls-

tanker. Po«<.Z7Æ.45. -tapet, et. (fagl.) pa-
pir, som har faaet et fløjlsagtigt overtræk af
uldstøv (jf. -papirj. YareL.^238. -nrt, en.

^ (nu næppe br.) stifmodersblomst, Viola tri-

color L. (jf. -blomst;. VareL. (1807). 349.
m -flje, et. især i flt, om øjne m. en dyb,

fløjlsagtig glans. Etlar.SB.124. FrPoulsen.
F.103.
Florf-mand, en. [4] (især ^ ell. gym.)

person, der staar længst til højre ell. venstre

i en opstillet række soldater, gymnaster olgn.

vAph.(1759). adskillige Geledder (af skyt-

ter) havde drukne Fløiuneiiå. Schand.ÉS.
72. jeg var højre Fløjmand i første Sek-
tion. .O^ars.S^. 30. Gymn.I.71. spec: den
højeste person i et geled, en række olgn., som
staar yderst til højre; højre fløjmand. *Før
skal den mindste Dverg for Guarden Fløy-
mand bUve. Graah.PT.II.251. Hrz.D.III.
147. I Rettroenhedens Kolonne var Godt-
folk jo som Fløjmænd, til hvilke enhver
saa hen, naar det lød: Til højre ret.TroelsL.

XIV. 50. Fløjmand i Hestgarden. XLars..
SF. 74.

II (^, 1. br.) om det yderste skib i

en kamplinie. Wolfh. MarO. 492. || overf.

(poet.): foregangsmand. *0, Rumford,
|
Mia

Alders (0: tidsalders) Fløimandl Nyttig-
hedens Reltl Bagges.V.9. *voxe . . du (o:

Tor) maa, | Som Fløjmanden for de høj-
baame. Grundtv.PS.V1.590. -matros, en.

[4] (sj.) fløjmand i et geled af matroser.

*Han (d : danskeren) skal da være min (o : ty-

skerens) Fløjmatros (o: Danmark skal være
nordlig flaadestation for Tyskland). smst.VIL
288. -mnr, en. (fagl.) d. s. s. 1. Fløj 6. Saf
VI1I.305. -metrik, en. [8] {jf ty. flugel-

mutter) Brændeviinsbr.347. Wagn.Tekn.
35. Hannover.Tekn.313. -port, en. [3.i]

TroelsL.III.34. billedl: Trylleordet, der
skulde aabne Livets Fløjporte for ham.
Pont.LP.II.lOl. -skrue, en. [8] {jf. ty.

flugelschraube) GutsMutM. (1802). 327.
Hannover.Tekn.313. -skytte, en. se Flyve-
skytte, -stage, en. [1] (1. br.) d. s. s. -stang.

vAph.(1759). Feilb.IV.150. -stang, en. [1}

stang, hvorom en fløj (1) drejer sig. EPont.
Atlas. II. 203. Funch.MarO.II.38. TroelsL.

III.56. -stok, en. [1] ^ stok paa toppert
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af en mast olgn., om hviiken fløjtenen kan be-

væge sig. Harboe.MarOJ14.
Flejt, et. [flmi'd] flt. d. s. (dannet til IH.

fløjte) det at fløjte een gang; lyd, der
frembringes ved at man fløjter. ^)tilI^..

fløjte 2j.. Signalpiben hviner, Lokomotivet
svarer med et dybt Fløjt. KLars.CiJ. Om
lidt skingrer de skarpe Fløjt fra Fabrikker-
nes Piber. EErichs. Der er et yndigt Land—

.

(1901).3. give et Fløjt (o: m. dampfløjten).
Scheller.MarO.226. 2) til IH. fløjte 2.2. tem-
melig langt borte hørte (jeg) et Fløit . . i

Øiebukket tang begge Hundene.i2a^6.1^or<.
1.458. •Krageskrigets hæse Skurren

|
brø-

des af lidt Fløjt og Kurren, |
ellers Alt

saa bart og trist. Rich.IIlJ.08. Kommer
Bukken travende paa godt Skudhold, kan
den standses med et ganske svagt Fløjt.

VigMølLEJJOO.jf : 'Humlen brumled dybt
sin Melodi,

|
og et Rylefløjt gled ind deri.

Aakj.VVF.136. \\ G om ufriviUig afgivet

lyd. Adrian sov med blide Fløjt gennem
Næsen. KiddeJ. 78.

I. Flajte, en. [iflmida] flt -r. {ænyd. d. s.;

laant gennem mnt. vloite (ty. flote^ fra oldfr.

flaiite (fr. flutej; af uvis oprindelse)

1) blæseinstrument, hvori tonen frem-
bringes ved, at luftstrømmen brydes
mod en skarp kant; J" især om tværfløj-
ten fden store Fløite. Orchesterinstr.7 ; efter

fr. grande flute^, hvori luften blæses gennem
et rundt hul paa siden af røret, der er for-

synet m. et system af huller og klapper; mods.
næbfløjten (den Uge Fløjte. SaUVlII.307

;

efter fr. flute droitey, hvor luften drives

gennem en spalte i den ene ende af røret

og slipper ud gennem et hul neden for en
prop t den anden ende af røret. MothJ'258.
*Tu Harper og til Fløiter under tusind
Kerters Glands

|
Paa kostelige Tillie der

træde vi vor Dands. Winth.Vl.l99. 'Men
til det Bløde, Milde har vel Verden ogsaa
Trang;

|
det brusende Orkester har jo Brug

for Fløjtens Klang. Schand.SD.29. MusihL.
1.233. billedl.: Stæren melder sig; men
der er ikke Klang i Fløjten enånn.SjæU
BondJ.6. (især [Q) spille ell. (mere dagl.)

blæse paa ell. (fagl.) blæse fløjte (jf.
ty. die flote blasenj ; en ung Hyrde, som
spiUede paa Fløite. Eolb.EhJ.4oO. »End-
skiøndt jeg blæser Fløiten ikke nær

| Saa
færdigen, som De Fiolen stryger. Bagges.
SkR.241. Vi blæste paa Fløjte (1819: fløi-

teåe) for eder, og 1 dansede ikke. Z^tc.?.

32(1907). jf. i øvrigt u. blæse 1.5. H ^ fælles-

benævnelse for alle labialstemmerne i et

orgel. SaUVIII.308. || ogs. om rørformet
redskab, hvormed man ved at puste kan frem-
bringe en høj og skingrende lyd (især om
signal- ell. legetøjsfløjte); pibe. denne Hest
med Fløjten i Rumpen skal Christopher
have. EolbJulJ-lsc. (jf. Fløjtehest). *Her af

denne Hyldegreen | Vil jeg dig en Fløite
skære. OeRJ., 567. VSO. (om vægierpibe).
Fløjte tU Talerør. Wolfh.MarO.182. ofte i

ssgr. som Blad-, Brum-, Dommer- (ved fod-

boldkamp olgn.), Hylde-, Politi-, Signal-,

Spejderfløjte ofl. Q talent, danse efter
ens fløjte, se u. danse la. skære (nu
næppe br.: give ell. sælge. MO.) en en
fløjte, (dagl., nu 1. br.) narre en. Etlar.

GE.IIJ272. han skar os en ordenlig Fløjte,

gjorde han, tiltrods for al den Snak om,
at han havde Lejets Tarv for Øje. Drachm.
VT.39. tage fløjten i en anden haand,

io se Haand. der er skidt i fløjten olgn.,

(vulg.) egl. om urene toner fra en fløjte olgn.;

ogs. i al alm.: der er noget i vejen. Gadeordb.*
(stæren slutter) med et langt, umotiveret,
vemodigt Fløjt — en Undskyldning for,

at der, som man paa jævnt Dansk siger,

er Skidt i Fløjten. Fleuron.J. 42.
|) (jf.'

første violin olgn.; meton.) fløjtenist, overf.:

(M. C. Bruun) vil kæmpe paa P. A. Hei-
bergs Side, tirre Borgerskabet, vække

20 Røre indenfor Vesterport, forarge Borger-
musiken og være første Fløjte i Ude-
brandstilfælde. Leop.LR.27.

2) indretning paa et dampskib, en
fabrik olgn., hvorved dampen slippes ud og
frembringer en fløjtende lyd; damp-, fa-
briksfløjte. *Klokker ringer og Fløjter
piber. RodeJI>J5. hvert eneste Hjul (stod)

stiUe i samme Øjeblik, som Fløjten lød.

EErichs.S.241. »Den lille sætter i med et

30 Skraal,
|
som om den havde sat sig til

Maal
I
at overdøve Maskinens Fløjte. O

DybkcerJ'ra Borge8tuen.(1921).81.

3) hvad der i form minder om en
fløjte (1). 3.1) (jf. fr. flute m. lign. bet;
bag.) navn paa en slags rørformede smaa-
kager, der især spises til is. FrkJ.Kogeb.
282. 3.2) (dial.) den træstang, der paa en
spinderok overfører bevægelsen fra træde-
stykket til hjulets krumtap. Kvæmd. 3.3) (sko.)

40 et stykke træ, som bruges til at pudse saa-
leme af med; pudsefløjte. Feilb. 3.4) (nu
næppe br.) højt, spidst glas (jf. Fløjte-
glas). MothJ'2o8. VSO. EistTidsskr.5R.L
502. 3.5) t d. s. 8. Fløjtefisk. vAphJfath.
IL438.

II. Fl«jte, en. [iflmida] flt -r. (cenyd.

d. s.; gennem nt fleute fra holl. fluit; maa-
ske egl. sa. ord som 1. Fløjte

; jf. Fløjtskib)

^ ældre hollandsk, tremastet skib m. høje

50 opbygninger for og agter (jf. Drom^. Moth.
F258. Slange. ChrIV. 271. VSO. Earboe.
MarO.114. SaUVIII£08.

III. fløjte, V. [iflmida] -ede. vbs. jf. Flejt,

Fløiteri. (cenyd. d. s., sv. dial. flojta, eng. flute,

ty. floten, fr. fluter; afl. af I. Fløjte)

1) frembringe lyd paa en fløjte (I.l).

Han har lært godt at fløite efter Noder.
VSO. Vi fløitede (Chr.VI: pibede; 1907:
blæste paa Fløjte) for Eder, og I vilde

60 ikke dandse. Matth.11.17. 'Vær ugeneret!
|

Saasnart jeg fløjter, er der serveret . .

(blæser paa Fløjten). Bøgh. DA. VII. 200.
Drengen . . havde hørt de fremmede Spille-

mænd, endda baade blæse og fløjte, ^re-
gend.(Juleroser.l921.20). m. h. t signalfløjte

olgn.: Vægteren fløitede tre Gange, førend
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nogen kom ham til Hielp. VSO. konduk-
tøren fløjtede til afgang

j || trans. VSO.
*Du fløiter efter Øret dine Viser,

| Og
kiender hverken Noder eller Tact. Oehl.

A.263. MO. fløjte et Musikstykke. DÆH.
f fløjte ud, tilkendegive sin misfornøjelse

m. en skuespiller (taler), et teaterstykke olgn.

ved at fløjte (pibe); pibe ud. (en skuespiller

havde) søgt at beskiæmme en af Tilsku-

erne, der nøytede ham viå.ThSchmidt.S.334.

2) frembringe en lign. lyd som paa en

fløjte (I.l). 2.1) (jf. I. Fløjte 2) frembringe
lyd V. hj. af en damp fløjte olgn. fløjte.,

med Sirenen.Scheller.MarO.226. (jeg) bliver

.siddende paa min Seng til 7316 (o: et tog)

fløjter langt ude i Bakkerne. BuchhUH.
117. damperen, lokomotivet, fabrikken fløj-

ter
i
m. indholds-obj.: Saa snart det fløj-

tede Middag, stansede Maskinerne og alle

Mand smed Yærktø\et. AndNx.PE.III.258.
2.2) især om fugle og mennesker: frembringe
en lyd, der ligner en fløjtes, ved at lade lu f-
ten slippe ud gennem munden ell. (Jws

mennesker) gennem de rundede læber. En
graa Papegoye (som) fløyter og er meget
lærvillig, er til Kiøhs.Adr.^yil762.sp.l4.
Ew.(1914).1.160. *De (o: fuglene) takke for

Livet og Lyset med fløitende Tunge. Ing.

BSE.VIL236. »Lifligt fløjter vist den sorte

Stær. PMøll.1.96. *LifUg fløjte Velsklands
Nattergale.PZott^.J.,25. Man maa ikke fløjte

om Aftenen, for saa fløjter man Fanden
til sig. NordsjællF.I.160. (jfSjællBond.164).
m. indholds-obj.: *Lærken fløited sin aarle

Sang. Oehl.NG.138. *(skomageren) fløitede

sin Vise alt til sin Tidsfordriv. Winth.VI.
257. *Da fløitede en Nattergal sin smel-
tende Trille. Kaalund.VG.69. han fløjtede

Marchen af „Brylluppetpaa Ulfsbjerg" mel-
lem Tænåerne.Schand.VV.301.

\\
(CP, overf.)

om vinden: *Jeg hørte Vindens Fløiten
|

Og Stormfuglens Sa.ng.Winth.HF.139. jeg
har hørt Orkanen fløite som en Baads-
mandspibe. Hauch.HS.22. Det peb og fløj-

tede i alle Revner og Sprækker.NJeppesen.
B,.ll.

II
spec. m. h. t. herrens forhold til sin

hund, sin tjener olgn.: kalde paa (en) ell.

paabyde (en noget) ved at fløjte (ofte

uegl.). At staae paa Pinde, naar een fløiter.

VSO. Jeg bragte (Oehlenschldger) Pen, Pa-
pir, etc, men Pegasus sadles ikke altid

naar der fløites (o: paa kommando; lige

med det samme), selv ei for Versgudens
bedste Fortrolige. POBrøndst.BD.8. Tante
er nok følelig, men saadan lige paa en
Studs, naar man fløiter, faaer man hende
heUer ikke afsteå.CBernh.IX.103. Naar
man kun er en fattig Husmand, der dyr-
ker sin lille Lod, saa er man nødt til, naar
Herremanden fløiter, at møde og at lade
sig anvise sin Plads. ifierfc.XJJJ.405. der
skal jo mere til at fange en Fugl end
bare at fløjte. Valløe.D.104. m. obj. og ret-

ningsbetegnelse : (han) fløitede en Hund til

sig og gik . . ud i Skoven. Winth.VIlI.
110. fløjte ad, efter ell. paa, (søge at)

hidkalde ved at fløjte, det lader saa smukt,
naar mand har en Hund med sig paa Ga-
den, som mand kand fløite etter. Holb.Vgs.
1.1. Skytten fløyter ad sine Hunde. Høysg.
S.81. *Han fløited ad sin Pudel,

|
Han

vinked med sin llaanå.Winth.HF.329. jeg
er kommet, hver Gang man har fløjtet

efter mig. Brandes.NG.315. Han . . fløjtede
paa hestepasseren. iJøWt/fe.GP. 544. ingen

10 kunde taale at se ham lege ; altid fløjtede
de ad ham som ad en Yinnå. AndNx.PE.
1.33.

II
fløjte for en, (dagl., nu 1. br.)

søge at indsmigre sig hos; gøre sig lækker for.

*For Louis Napoleon fløiter
|
Hun nu hver

evige Hag. Folkets Nisse.^^lsl860. 4. D&H.
fløjte for ell.(l.br.) efter noget, (dagl.)

søge at opnaa noget ved at vise sig venlig

mod en. „Ingen nye Partier?" — „Jeg troer,

hånd bilder sig ind, jeg gaar om og fløyter

20 i Byen for at høre njt."'Holb.Vgs.ii.4. Jeg
veed meget godt, hvad De staar der og
fløjter for: De vil bare ha' mig narret til

at rende ner etter en marineret Sild til

Dem. Cit.l879.(Studenterkom.304). Er det
Theen, Du fløjter for. Esm.II.239. du fløj-

ter maaske efter en Kaffetaar paa Sengen?
AndNx.DM.166.

\\
(vulg.) i eder som: fan-

den fløjte mig ell. (mildere) fløjte mig.
Dælen uøit-me. FritzJiirg.nr.82. Livet er,

30 Fa'en fløjte mig, inte helt til at grine ad.

Schand.VV.210. Jeg har, fløjte mig, ikke
haft en tør Skjorte paa i denne Konges
Tid. JHelms.Fortællinger ogDigte.(1888).219.
Gamle Thorley er fløjtemig en flink Fyr.
Rørd.BB.195.

\\
_paH. fløjtende brugt dels

(dagl.) som forstærkende adv.: fuldstændig;
umaadelig. Jeg er fløjtende ligeglad. EChri-
stians.MV.27. Gud bevares vel, hvor hele
dette politiske Halløj er mig revnende,

40 fløjtende ligegyldigt 1 OMads. Systemskifte.

(1901). 16. især i forb. fløjtende gal,
lynende gal ell. forbitret (j/.fløjtegal^. KLars.
(ji.l80. jf.: herfrem, al min Kurage, thi

det er meget muligt, hun bliver fløjtende
tre Kvart! Ploug (Studenterkom.66). — dels

(dial.) i udtr. som det gaar fløjtende, om
arbejde : det gaar hurtigt, rask fra haanden.
MDL. (u. fløitenj. Feilb. (u. fløjtendej; jf.
u. n. fløjten.

50 Flejte-blæser, en. [I.l] (1. br.) d. s. s.

-spUler. *hans Stand paa denne Jord
|
Er

Greve ; hans Talent er Fløiteblæser. PalM.
1.51. -das, en. [I.l] {efter fr. flute douce,
egl. blød, dæmpet fløjte (jf. III. dusj; foræld^
d. s. s. Blokfløjte. VSO. Musikkat.lO. -fisk,
en. [I.l] /t fisk af rørmundenes familie

(Aulostomidæ), hvis snude er forlænget til

et langt rør. vAph.Nath.II.438. Baff.(1784).
230. SaUVIII.308. -fugl, en. [III.2.2] \

60 en australsk fugl, Gymnorhina. BøvP.II.542.
SaUVIII.308. -gal, adj. [III.2.2] (dagl.)

d. s. s. fløjtende gal (se III. fløjte 2.2 slutn.).

ChrEngelst. Mellem Høst og Jul. (1918). 88.

Feilb. -glas, et. (nu næppe br.) d. s. s. I.

Fløjte 3.4. D&H. -hest, en. [I.l] (1. br.)

om et stykke legetøj, de Fløjteheste af brændt
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Ler, vi fik i Markensgave som Børn. JF
JensJM.68. -kedel, en. [III.2a] kogekedel

uden laag med en fløjte i tuden, der piber,

naar vandet koger. Boeck.UH.86. idet Tæp-
pet gaar op, hører (man) en Fløjtekedel
fra Køkkenet. Pol.'"'/iil920.9.8p.6. QJ -lyd,
en. rill.2.2] En klarlydende Vocal er . .

en Fløjtelyd, Røst eller Stemme fra Qver-
^en.Møysg.Anh.7. (Dianas) vildt, det er
mænd. Hun lokker dem til sig med sagte
fløjtelyd, med kæleord og kærtegn. NMøll.
H.11. O -l«b, et. [I.l] *den Sfrøm, som
randt og klang . .

|
med Fløjteløb og Triller.

Drachm.RB.127. -maser, en. fl.l] (nu
1. br.) vA^h.(1759). HaUagerl32. MO.

I. Flog-ten, en. [I.l] ^jæmramme, der
vandrer paa fløjstokken, og hvortil fløjen er

fæstet. Harboe.MarO.114.
II. flejten, adv. ['fl(oid(8)n] (f fløj-

tendes. CitJ743.(Aakj.HS.99)). uden bøj-

ning ell. (si.) i flt.: fløjtne (Éergs.GF.n.
78). (cenud. d. s.; laant fra nt. fleuten gahn,

jf. ty. floten gehen, hoU. gaan fluiten;

maaske omdannelse af jød.-ty. pleite gehen,
stikke af, egl.: tage flugten (jf.Buhl.(Dagbl.
^'hil882.B.2.8p.l)) ; dagl.) kun i forb. gaa,
være 'fløjten ell. (sj.) tage fløjten
(Bagges. II.253) ell. (sj.) gaa i fløjten
(Wied.Thum.62). 1) (nu 1. br.) om virkelig

flugt, fjernelse olgn.: gaa fløjten, løbe bort;
stikke af; være fløjten, være løbet bort;
være stukket af. „Løb hånd da bort?" —
„Ja hånd gik fløiten, da hånd hørte mig
tale." iToZfc. G TF. F. 3. *Men fløiten Skibet
var med Peer ogPoul.TFess.iSf?. '„Vilhelm,
bliv hos os! hører du!" |

— „Han er alt

fløiten . . Han løber efter hver deHig Tøs."
OehlJSH.18. »Mich Vinden tog i Nakken fat,

|

Und fløiten gik min Silkehat. HeibJ'oet.V.
219. 2) overf: gaa fløjten, svinde bort;
forsvinde; gaa tabt; være fløjten, være
forsvundet, borte, tabt. faar jeg icke
Hevn, saa er min Næring fløiten. -ffoZft.

GW.III.3. Nu ere alle mine Opdragelses-
Theorier fløiten. KMBahb.20. det ene Skat-
land gaaer fløiten efter det andet. Chrundtv.
SnorreJI.98. *Seer De, jeg er Redacteur

|

Af et Blad, som hedder Sprøiten.
|
Uden

mig saa var det fløiten. PFaber.SK.5. Siden
det Bad har jeg stadig været hæs, saa
Stemmen er fløjten. Schand.F.498. (han fik)
et Indblik i Juraen saadan som den dyr-
kes, naar dens ideeUe Side er gaaet Hø]-
ten. EErichs.S.llO. „Dit Helbred —" —
„Det er alligevel Høiten." LMarcussen.Det
evigt kvindelige.(1902).91. O (1. br.) om død
eU. undergang. *Thi er hånds Siæl til Nobis-
gaard (o: helvede)

\
For længe Fløyten

ganget. Cit.ca.l705.(NkS4'^820.101). »han
gaar fløyten og den sidste Olie faar. Holb.
Paars.205.
Flflrjtenist, en. [flmida'nis^f] flt. -er.

{ænyd. d. s. ; efter ty. flotenist ; afl. af I. Fløjte

;

i/". Fløjter 1, Fløjtist; O ell.fagl.) fløjtespil-
ler. Leth.(1800). den mageløse Tenorist og
Fløitenist, som har sat hele Keiserstaden

i Forbauselse. IngXB.III.102. BiogrLexJ.
223. Dygtig Fløjtenist . . ønsker Beskæf-
tigelse. Middagsp.^^/il90o.4.sp.o.

|| (poet.) om
sangfugl. *„0 lille søde Fløjtenist!

| Hvo
gav dig disse Egenskaber?" I Saa raabte
jeg mod Bjerget hist, | Og Echo svarede:—— en Skaber. Tullin.I.14. 'Skovens Fløite-
nist . . Syngestykker spiller. Ew.SkrJV.383.
Flejte-pibe, en. [I.l] (fys.) rør, i hvilket

10 toner frembringes ved, at en luftstrøm slaar
mod en fremstaaende kant (som i orgelpiben
og fluten : mods. Tungepibe^. PaulsenJ.423.
OpfB.^III.472. Flejter, en. i) (nu næppe
br.) person, der fløjter; fløjtespiller; fløjtenvat.

Moth.F259. 2) (dial.) navn paa forsk. fløj-
Unde fugle. Feilb. 3) (jf. Piber; l.br.) Jt
hvidling (af en vis størrelse). KrøyerJIB4.
4) (soldat.) skud, der (filtende) gaar helt

uden om skiven. Dania.III.72. Fløjte-
M register, et. [I.l] J^ orgelregister m. fløjte-

lignende toner. D&H. Flejteri, et. (dagl.,

nedsæt.) som vbs. til IH. fløjte. *Halv Vaaren
er forbi,

|
Før hun (o: nattergalen) be-

gynder med sit Fløiterie. TodeJJ83. MO.
D&H. Fl«jte-si^nal, et. [I.l eU. 2] Wolfh.
MarO.392. -spil, et. [I.l] 1) spil paa fløjte.

*munter Sang,
|
Fløite-Spil og Harpe-

Klang. GrMn(f<r.S5.J.235. Kierk.XI.232. e.br.

2) t d. 8. 8. -værk 1. VSO. O -spiller, en.
30 [1.1] person, der spiller paa fløjte; fløjtenist

(jf Fløjter 1, Fløjteblæser;. 'vAph.(1759).
ligesaa umuligt som et Fløitespil, naar
der ingen Fløitespiller er. Kierk.XI.232.
Fløjtespillerne ('iSi 9: Piberne^ og Hoben,
som \zimeåe.Matth.9.23(1907). -stemme,
en. [I.l] 1) O fløjtelignende stemme. 'Min
Phantasie . .

|
Har lagt i hendes klare

Fløitestemme
| Den Tale, som mit Hjerte

kunde røre. Hrz.II. 207. Schand.0. 11.27.
40 2) J^ stemme (i et musikstykke), der udføres

af en fløjte. D&H. 3) J" d. s. s. -register.
smst. -stykke, et. [I.l] J^ musikstykke for
flfjte. VSO. D&H. G) -tone, en. [I.l] *Han
liflig sød fandt Fuglens Fløjtetone. Sein.
ND.187. 'Hun, hvis Stemmes Fløitetoner

j

Lod tilbage Lyst i Sjælen. PaZJf.IIJ.34.
Med ubeskrivelig Skjønhed vexler bløde
Fløjtetoner med overraskende stærke Slag
(i nattergalens sang). BMøll. DyL. II. 84.

50 -travær, en. [I.l] (ogs. Fløjt(t)raTær. vAph.
(1764). Leth.(1800). Ploug.II.96. Flejtevær.
Ing.LB.I.110). (jf. sv. flojttravår; omdan-
nelse af fr. flute traversiére, ital. flauto
traverso, tværfløjte; nu næppe br.) tvær-
fløjte. VSO. I havde grint jeres Maver itu,

havde I hørt ham blæse Fløitevær paa fa-
stende Hierte. Ing.LB.1.110. 'dejlige Kvin-
der og stærke Mænd

| i broget Række
svævede hen | til Gige og Fløjtravær.

60 Ploug.II.96. -træk, et. [1.2] (fagl.) snor,
staaltraad olgn., hvormed man fra kom-
mandobroen paa en damper, førerpladsen
paa et lokomotiv osv. kan betjene damp-
fløjten. Sal.XI.956. -tyt, en. [m.2i| V
strandhjejle, Squatarola Helvetica L. Kjær-
bøll.450. -tande, en. [in.l] ^ sømærke,

T. Rentirkt »/, 1922
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bestaaende af en tønde, der er sadledes ind-
rettet, at luften, naar tønden hæves af bøl-

gerne, kan strømme ind i et rør og derefter,

naar tønden synker, presses udgennem en fløjte.

Wolfh.Mar0.432. OpfB.U.233. -vær, en.

se-travær. -Tserk, et. [I.l] 1) J^ betegnelse

for labialstemmeme i et orgel (jf. -spil 2).

VSO. MO. Sal.XIII.964.
\\ (fagl.) indret-

ning i fx. i ure) m. træpiber, til frembringelse

af fløjte- ell. orgeltoner. MO. OrdbS. 2) (1. br.)

musikstykke for fløjte. (Joachim) Andersens
Fløjteværker røber levende Sans for Bra-
vur. Biogr.naandleks.I.(1920).41.
Flejtist, en. [flmiitisd] flt. -er. {efter ty.

flotist, jf. fr. flutiste, ital. flautista; afl. af
I. Fløjte; fagl.) d. s. s. Fløjtenist. BerlTid.
^*/il922.14.sp.l.

Flojtravær, en. se Fløjtetravær.
Flejt-skib, et. (nu 1. br.) d. s. s. II.

Fløjte. EPont.L.36. Larsen, -travær, en.

se Fløjtetravær.
Flej-underofficer, en. [4] ^ tender-

officer, der staar paa fløjen af en sluttet af-
deling. MilTeknO.76. SaUVIII.308. -vin-
due, et. [3.i] (1. br.) vindue i en fløjdør.

RistS.15.

t Fle(e)-niaal, et. [I.l] (no.) d. s. s.

Flodtid (jf Flodemaai;. vAph.Nath.I.80.
Fies, en. [flø's] (nu kun dial.: Flos.

Moth.F238. VSO. (u. Fløs). Esp. 77). flt.

-e. {ænyd. flos; fra nt. flozze, flozze, mund;
vistnok besl. m. Fløts; m.h.t. bet.-udvikling

sml.Flab) \)(nu kun dial.) aabentstaaende
ell. grim mund; flab. *Til side Qvinde
gak din Vey

|
Jeg giver dig paa Flodsen.

Schandrup.Sl *: Jeg skal gi dig paa din
flods, dersom du leer meer. KomGrønneg.
11.331. Giv ham een paa Fløsen. 7-80.
Saadan en Fløs han satte o^.Kvæmd.

\\

i forb. hold fløs, ti stille; hold mund. *Saa
tit hun raabte høyt: hold Fløs, din dum-
me Hund. Stub. 104. Hold din Fløs. VSO.
Feilb. 2) (dagl., nu sjældnere) indbildsk
ung mand, som i tale (og adfærd) gør
sig gældende ved en forening af høflig-
hed og uforskammethed; flab (jf.Fløs-
mund). Moth.F238. VSO. det er en ung
Fløs, en tosset Laps. Gylb.V.42. 'Ja vi
gamle fik paa Ho'det (o: i Vhombre) \ af
den unge Fløs. Hostr.Int.46. O du Ver-
den af stædige Tykpander og indbildske
Tossefaar og pudserlige Fløse. Brandes.I.
181. nu skad vi helt sættes ud af Spillet,

saa enhver ung Fløs, der kjøber Gaard
her i Sognet, skal sige, hvad vi maa gjøre,
og hvad vi it maa g\øTe.JakKnu.S.190.
fliøset, adj. [iflø-saf] (afl. af Fløs 2; 1. br.)

om ung mandsperson: som opfører sig som
en fløs; flabet. Mandfolk see dog fløsede
ud, naar de ingen Knebelsbarter have.
CBernh.IX.81. Hvilken flov Modejournal 1

Et Forstudie til en fløset Kammerjunker.
Schand.FrøkenGram.(1897).114. (Jean de
France er) flov og fløset, svag og fersk.
Brandes.XlII.345. Myladys fløsede Elsker.
Leop.EB.360. || om adfærd, tale olgn. naar

Ironie ikke er et fløset Indfald, men en
Existents - Kunst. Kierk. VII. 454. Sønnen
Peters Repliker er nu og da mere fløsede
end vittige. BerlTid.^^l9l907.Aft.l.8p.6.

fleske, V. se flæske.
Fle-sksel, et. [I.l] (nu næppe br.) navn

paa en slags havsnegle m. hatformet skal;
albueskæl (2) ; Patella. vAph.Nath.1.79. Fun-
ke.(1801)2.515. Hauch.MfU.40.

10 Flos-mnnd, en. (nu kun dial.) person^
som har en stor, aabentstaaende mund; ogs.

t d. s. s. Fløs 2 (jf Flabmund;. VSO. MO.
F 1 o smun d : Feilb.IV.147. -mandet, adj.

(nu kun dial.) adj. til -mund. Hun er stærkt
koparret, braknæset og fløsmundet. VSO.
MO. Feilb.IV.151.
flete, V. se V. fløde. Fletter, en. se

Fløder.
Flets, en. flt. -er. {ligesom sv. flots laant

iafra ty. flotz, jf. mht. vletze, slette, gulv^
oldn. flet; afl. af flad; egl. sa. ord som Fled;
mineral., nu 1. br.) (mer ell. mindre) vandret
lag ell. aflejring af teknisk anvendelige mi-
neraler ell. bjergarter. Briinnich.M.l 71.21 9.

Heib.Pros.V.280. GForchh.DG.33. Høyen,

Moltke.78. OpfB.^IV.84. Flets-bjerg,
et. (mineral., foræld.) bjerg, bestaaende af
fløtser. Hallager.201. Sal.VII.646.
Flert, en. se Flugt.

30 fnaase, v. se fnase.

Fnadder, subst. [ifnaQ'ar] {udvidelse af
Fnat, vel i tilknytning til ord som I. Edder
(se især Edder-;, Smadder (se ogs. Smad-
der-; ; vulg., især kbh.) d. s. s. Fnat; ogs. i

udvidet bet. om udslæt i al alm., skidt
olgn. OrdbS. Fnadder-abe, en. (vulg.,

især kbh.) nedsæt, personbetegnelse (jf. Fnat-
abe, -finke;. Jeg lovede mig selv, at jeg
skulde rigtig kaste glødende Kul paa den

40 Fnadderabes Hoved, ja det kalder jeg saa-
dan en Tyvekvind. B.T.^'hl921.6.sp.l.

Fnas, et. flt. -er. {ænyd., glda., sv., no.

dial. d. s. i bet.: skal, afskallet hud, nødde-
hase m. m.; jf. no. dial. fnos i sa. bet., fynsk
fnos, ukrudt i korn (MDL.123); sml. fnase;
muligt besl. m. Fnat; nu kun dial.) (lille)

trævl ell. (lille stykke) løs hinde, hudf
bark olgn. Moth.F259. Da Neldefeberen
. . var forbi, laae Lagenerne fulde af Fnas.

50 VSO. At pUle Fnaset af en Nøddekierne.
smst. MO. som brune Haar hang frøn-
nede Rodtrevler og Tidsler og Fnaser ned
over (trærødderne). Bist.FT. 24. jf. MDL.
123. fnase, v. (ogs. fnaase;. -ede. {ænyd.
fnases, (om træer) faa løv ell. rakler, sv.

fnasa, tage hasen af (nødder); afl. a/'Fnas;
nu kun dial.) 1) trans.: pille ell. skrabe
trævler, (løs) hud olgn. af. fnase sine
\ievLåQT.Moth.F259. (man skal passe paa,

60 at harken) ikke bliver løsnet fra Træet
eUer i nogen Maade fnaset. Fleischer.S.310.

fnase . . en Nøddekierne. VSO. \\ spec.

:

paadrage sig en hudafskrabning. Det
skulde gaa fra Haanden, naar han svang
Øksen eller brugte Saven, og da han ikke
var af de meget lethændede Folk, hænd-
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tes det tit, at han fik Knoerne fnasede.
ZakNifls.Fori.71. han fik fnaaset Huden
paa det ene Skinneben. OrdbS.(sjæll). 2)

tntr.: falde af i fnaser; skalle af. Nu be-
gynder Huden at fnase af. VSO.
Fnat, subst.fen: VSO.if. FeilbJVJol.

et: MO. Aakj.VB.105. Saaby.''), [fnarf]

Høysg.AG.15. fit. (1. br.) -ter. {cenyd. d. s., 8v.

diai. (Salland, Bleking) og skaansk fnatt; j/.

fnatte; muligt besl. m. Fnas | ordet bruges lo

næsten altid uden art.) smitsom hudsyg-
dom, der i alm. ledsages af kløe og udslcet

(jf. Skab^; spec. om den af fnatmiden frem-
kaldte sygdom (scabies); ogs.om selve udslættet.

en mand . . som har tør skurv, eller fnat

(1728: er skurvet, eller skabbetj. 5Ji/os.5i.

20(1732). *Paa Fnat en Pebersvend og
Skredder man jo 'kienåer. Holb.Paars.340

(jf. Skrædderliberij. Æreboe.79. Nu be-
gynder Fnatten atJgaae bort. VSO. Svovl ao

curerer for Fnat. HeibJPros. 1.82. Skabet,
Fnattet, det skrofuløse Exem, hvori De
synes at være indspundet som i en Kap-
sel. Aakj.VB.10o. FanHm.212. Sal.-VJlI.
309. H tør fnat, (nu næppe br.) hudsygdom
m. ikke-vædskende saar. Cit.l794.(EEhlers.
Folkesyphilis iDanmark/1919160). Fnat-,
t ssgr. (f Fnatte-, se Fnatsalve>); t det flg.

er bl. a. forbigaaet Fnat-kur, -patient, -saar.

-abe, en. (vulg.) d. s. s. Fnadderabe (jf. ab

Fnatfinke^. -blomst, en. (navnet vist

p. gr. af den hudkløe, planten kan forvolde;

jf. -urt; 1. br. i rigsspr.) S( løvetand, Leonto-
don Taraxacum L. (JTusch.124) eU. alm.
svaleurt, Chelido7iium majus L. (gmst.292*).

-finke, en. (vulg.) skældsord af ube-
stemt bet. (jf. -abe;. DSt.1918.56. -mide,
en. mide, som fremkalder fnat, Sarcoptes
scabiei. MO. Lutken.Dyr.446. Panum.212.
-salve, en. (f Fnatte-. Apot/1791).489). 4d
salve mod fnat. Moth.F260. VSO. MO.
fiiatte, v. ['fnada] -ede. (c^nyd. tiiatte sig,

Mø sig, SV. tiiatta sig; jf. Fnat, fnattet)

O t gnide et sted paa huden, hvor man
har kløe; klø. MothJF260. 2) (nu næppe
br.) befænge ell. smitte med fnat; uegl.:

•Forspils dig ei i Flesk af Bifaldssvin,
det fnatter! BaggesSDanf.1.134. eet Menne-
ske er nok til at skaffe en heel By Cho-
lera, og 1000 Meenedere mere end nok so
til at fnatte et heelt Samfund. Kierk.XIV.
266. fiiattet, adj. ['fnadaf] (ænyd. d. s., jf.
cenyd. fnattig, sv. dial. {Halland) og skaansk
fnatlig; afl. af Fnat) 1) (isa^ med. ell. vulg.)

befængt med fri at (jf. skabet;. HøysgJS.
231. Syge og Fnattede. MRJ80o.9o. nede
ved Havnen stod jo saa mange Sjovere og
tiggede . . den ene var fnattet, den anden
var hes]ådt.Schand.BS.310. Pont.LP.VII.
100. Man kan blive smittet ved at veksle éo
Haandtryk . . med en fnattet Person.Pajiwm.
212. t talem.: *Han er og bliver mage

|

Til den, der fnattet gik i Bad | Og fnattet
kom tilbage, i^atef. 63. (jf. PSyv.1.347).

\\

(1. br.) om hud olgn.: fuld af udslæt (p. gr.

af fnat). Kom ikke her med dine fnattede

Hænder. VSO. 2) (vulg.) nedsæt, betegnelse

i al alm.: sølle; elendig (4). „Hvorfor er
du så brutal i Dag?" „Det er s'gu ikke så
sært, når man vågner og ikke har så meget
som en fnattet Øre." TomKristXA.27. Den
fnattede Sofa tog vel ingen Skade, fordi

man laa sig lidt paa den? B.T.Viol921.
6.sp.2. Fnat-nrt, en. S( paa Lolland:
stor skjaller. Ehinanthus crista gaUi L. (jf.
-blomst;. OrdbS.

fites, præt. af fnise. Fnis, et. [fni's]

flt. d. s. vbs. til fnise; især om det enkelte

undertrykte latterudbrud. Spilopmageren
(trak) Døren i og brast ud i et Fniis. Bøgh.
JTJ.70. Pont.S.36. Døren til Pigekamme-
ret blev smækket i . . Man hørte Fnis der-
inde. Stuck.III.270. Hun stak Tommel-
fingeren i Munden og knikkede sammen
i bæerne af Fnis. AndXx.DM.V.60. *nogle
Fnis stak Hul paa Tavshedsdæmningen.
MarUm.HB.86. jf. fniss. Bietz.lo6(skaansk).

filise, V. [ifnisa] (i fnisse. MothJ'260.
KomGrønneg.II.7. Eilsch.PhilAnm.4., jf.
fnissa : Bietz.lo6(skaansk)).præs. fniser ['fni'-

sar] præt. -ede ell. -te (FeUb.) ell. (spøg.) fnes
[fne's] (PalMAdamHJI.263. Wied.DaJ.6o.
VBergstrøm. (Nordiske Digttres Nytaarsgave.
1919.3)); part. -et eU. (1. br.) -t [fni'sO vbs.

t 'ing (Holb.rHHærol.3), jf. Fnis, Fnisen.
{ænyd. fnis(s)e (KalkJ.o76(u.Fmsegiøå),V.
260(u.Fnyse)), sv. fnissa; vistnok lydefterlig-

nende ord, jf. no. knise, fnise; jf. fnyse og
fnistre) le undertrykt; især: le med luk-
ket mund, saa luften stødes ttdgennem næsen.
•Hvor ærbar Paars end var, saa maatte han
dog fniise. Holb.Paars.218. siden ville (de)
Fnisse og Grine deraf som de var KiUet.
KomGrønneg.II.7. Eic.VI.lOO. »Bag Sel-
skabsviften Musen smaalee kan, | Foruden
overlydt at fniise. BaggesJEp.288. der sad
tre unge Hun-Skambasser, de fnisede, for
de vidste ikke, hvad de skulde sige.HCAnd.
VII.156. '„(hun) fik mig . . til at fnise."

|— „Han siger fnise. Herre — nej, han
lo

I
saa frækt, at han blev jaget ud af

Saienl" Kaalund.F.''(1881).67. en Fnisen,
der gjennem et jævnt Crescendo endte i

en hujende Latter. Schand.TF.II.327. en
undertrykt Fnisen.TVied.LH.90. jf: (han)
fniser . . frem: „Hi, hi! . . jeg har siddet
to Timer i en Puf 1" sa.TK.58. f Fnise-
gred, en. (ogs. Fnisse-. MothJF260). {jf.
sv. dial. fUsgrot, til sv. flissa^ fnise) i udtr.

som han har nok faaet fnisegrød, om per-
son, der (tilsyneladende uden grund) ved-
bliver med at fnise. VSO. Fniseri, et.

(dagl., nedsai.) vbs. til fnise: dum ell. ved-
holdende fnisen. EJuelHans.Melleml2 og 17.
(1881).ll. fiiise-TOm, adj. (nu «;.; til-

bøjelig tU at fnise. Det lader ikke smukt
at være saa fnisevoren. VSO. fiiisse,
V. se fnise. Fnisse-gred, en. se Fnise-
grød, finistre, i". ['fnisdra] -ede. {sv. dial.

fnistra, jf. sv. fnittra ofl.; vel egl. lydefter-
lignende, jf. knistre; nu sj.) d. s. s. fnise, de
begyndte at hviske til lunanden, og at
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fnistre. Biehl.Den altfor lønlige Beiler.(1772).
128. Leth.(1800). Hjemmet.l906.64S.sp.l.
Fnog, et. se Fnug. I. Fnok, en. [fno^',

fnå^-] (sa. ord som Fnug, men paavirket af
II. Flok; hot.) koll.: de ha ar, der hos de

fleste kurvblomstrede indtager bægerets plads

(Pappus). Træearter (1799). 315. Drejer.

Bot Term. 75.107. Lange. Flora, xxxvi. II.

Fnok, et. se Fnug. Fnok-, i ssgr. af
1. Fnok. -bærende, part. adj. (hot, 1. br.)

om kurvblomst: som bærer fnok (pappiferum).
Drejer.BotTerm.107. Saaby.'' -krone, en.

(hot, 1. br.) d. s. s. Dunbolle. AntAnd.Fra
PlanternesVerden.(1885).201. -silke, en.

(fagl, 1. br.) floksilke. SaUVIII.310. -urt,
en. 2( kurvblomst m. stærkt udviklet fnok,
Cineraria L. (jf. Fnugurtj. JTusch.293.
CVaupell.S.lll.

fnosset, adj. [ifncosaf] {omdannelse af
flosset i tilknytning til Fnok, Fnug; sj.)

hvis overflade ell. kant er fuld af trævler,

totter olgn.; flosset. Rim eller Snefnug
(faldt) ganske sagte ned fra de blankfrosne
Grene som store fnossede Bomuldstotter.
Schand.F .233. et gammelt, loddent og
fnosset Udgangsøg. sa.ri^.I.iiO. OrdhS.
Fnng^, et ell. (næppe uden for bet. 2) en

(Rist.ER.26). (undeHiden ogs. skrevet Fnog:
Moth. F260. Schand. UD. 61. Bang. Tunge
Melodier.(1880).63. Fnok: Hrz.D.II.123.
HCAnd.VII.200. jf. I. Fnokj. [fnu^', fno^]

flt. d. s. ell. (især poet., 1. br.) -ge (Rich.II.98.

ZakNiels.NT.89. Rørd.B.165) ell. (nu næppe
br.) -ger (se bet. 1 slutn.). (sv. fnugg, jf. fsv.

fnuk, fnok, urenlighed, sv. dial. fnagg, kort

græs ell. haar, sv. fnyk, oldn. fnykr, stank

(m. h. t. bet.-udvikling jf. Duftj; sml. II. Flok,
I. Fnok, Fog)

1) lille, let og fin bestanddel af noget

(garn, tøj, fjer, sne osv.). Moth.F260. Hvor
der vindes meget Garn, blive Møbler og
Klæder fulde af Fnug.F-SO. *det usle

Fnug,
I

Som hvirvles op af Yiaå.Winth.
VI.30. det var hvidt STkum, og under-
tiden blæste Fnug deraf henad Dækket.
Goldschm.Chol.60. da begynder pludselig
noget at gnave i mit ene Øie, et Fnug,
et Støvgran, jeg veed det ikke. Kierk.III.
211. 'lad bunde dybt (o: begraves) i Havets
Skjød

I

min Askes sidste Fnugge. Rich.II.
98. Stormen var fløiet bort . . og havde
taget det sidste Fnug af Sky med sig.

JFibiger.(Diod.).MS.56. hyppigt i sammen-
ligninger (jf. bet. 3): 'Ondskabs Haab er
dog kun kort,

| Som et Fnug det flyver
bort. Grundtv.SS.V.507. »Det brede Mers-
Seil og Fregattens Fok

|
Gik op i Luer

som et flygtigt Fnok. B:rz.D.II.123. *let
|

Som et svævende Yx)Mg.Winth.I.200. (vi)

spredtes som Fnug for Vinden. Mariager.
F.I.50. lie' som et Fnug — saa gek Døren
ojp.StormP.Takt ogTone.(1919).14.

|| spec.om
snekrystallerne (jf.Saetwig). Sneebøl-
ger, dem Vinden blæste enkelte Fnokke
fra. HCAnd.VII.200. Sneen . . falder i store

Fnog ligesom tætte Dun. Bang.TungeMelo-

dier.(1880).63. *let og blødt som Sneens
fine Fnugge. SMich.D.9. jf. : af og til kla-
skede et Par store Tøsnefnugge imod
Ruderne. ZakNiels.NT. 89. || om de smaa
haar ell. dun, hvorved frugten hos visse
planter føres omkring afvinden (jf. 1.Fnokj.

*et Fnug fra Markens Blomsterstimmel.
Hrz.D.11.3. *Naar Tidslen forlængst har
spredt sit Fnug. Aakj.RS.36.

j|
(nu 1. br.)

10 om den første, bløde skægvækst; dun (3).

Moth.F260. hans Skiæg (var) sort; hvor-
imod Baronen havde tynde gule Fnug
paa Hagen. Blich.III.655. Fnug kan blive
til Skjæg. smst.II.a51.

||
(nu næppe br.)

trævl, (lille) klump olgn. (jf. II. Flok^. Med
en meget gammel Olie (o : linolie, der koges)

opstaaer der ofte en Mængde geleeagtige
Fnokker, hvilke dog igjen forsvinde, ^een.
UR.267.

20 2) laadden, fnugget ell. dunet over-
flade af ell. overtræk paa noget. Fnug
(er) det loine på blade eUer frugt. Moth.
F260. *De veed nok . . man visker Fnug-
get af Blommer. Riber.IL130. (jf. Duft 2,

I. Dug 3, dunet 2). || nu kun (1. br.) m.
h. t. tøj: luv. Duggen . . sad i . . Perler i

Fnuggen paa deres grove Kapper. Eisi.

ER.26.
3) (overf. anv. af bet. 1; især UJj især m.

30 h. t. noget abstr.: en ubetydelig, ganske
lille smule; antydning (2); „anelse"
(2). *En Skygge kun af Ubestandighed?

|

Et Fnug af Letsmd.PalM.1.215. Aa, kunde
jeg blot gøre et Fnug Sandhed! JXan^'e.
(Brandes.XIV.417). Naar ofrede du et Fnug
af din egen Lykke for andres Skyld?^
Brand.UdenfL.170. hun tøvede med at

aabne Brevet. Hun vilde ligesom trække
Øjeblikket ud, hun anede ikke, der var

40 et Fnug af Angst i denne Beregning. K
Mich.LM.9. jf.:Et Fnug af Sol havde ramt
hende. AndNx.TPP.70. || i nægtende udtr.:

(ikke) det mindste; (ikke) en smule; (ikke)
spor. *aldrig vor Bøn skal synke til et

Suk,
I
aldrig Herrens Kirke

|
rokkes et

¥nugg.Rich.I.328. Praktisk er han, men
ikke et Fnug indskrænket. JBrandes.X566.
Kæreste Ebbe, der er jo ikke Fnug af

Bebrejdelse i dette. ESkram.HV.85. Time
50 efter Time ikke et Fnug Is at styre udenom.

BerlTid.'yi2l921.Aft.3.sp.l.

fnng^ge, v. ['fnuga, ifnoga] -ede. (afl.

a/'Fnug; jf. fnugget) frembringe ell. af-
sætte fnug. *Sneskyen fnugged i Vinter-
kve\.Ing.RSE.VIII.133. Dette Vaar fnug-
ger meget. Levin, (til afstøvning) bruger
man en blød ELlud, som ikke fnugger.
VortHj.IV3.248. \\ det fnugger, der flyver

fnug omkring (jf. III. dune 3^. Det har snet

60 fra Morgenstunden, og endnu fnugger det.

Pont.EV.60. det fnugger slemt, naar der
børstes tøj herinde

i
fnugget, adj. ['fnu-

gaf, 'fnoga^] {afl. af Fnug ell. (part. adj.

af) fnugge) 1) (1. br.) bestaaende ell. sam-
mensat af fnug. den fine, fnuggede Frø-
krone af den gule, foragtede Fandens
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UeikehøUe. HCAnd.VL132. »Fint fnugget
kupler Sneen sig i Krat og nøgne Skove.
Rørd.GK.42. 'Ingen Kat sætter Spor i den
fnuggede Sne. Éoffmann.(BerlTid. 'hl922.
Aft.5.8p^). 2) (dagl.) om overflade (især af
tøj): besat med fnug. er (fløjlet) ganske
lidet fnugget eller støvet, da gjør det et

tungsindigt, deprimerende Indtryk. Hr^r.

(TJgentlige Blade. 1858. 24). den saakaldte
Fladebrydning, der hidrører fra en særlig

Malemaade, hvorved Farvefladerne gives
et fnugget eller moireret UdseendeJ^/ata<-
udstilling€n.(1918).14. dit tøj er saa fnugget
i dag

j
Fnng-hat, en. S( svamp, hvis

stok er fnugget, saa Icenge planten er ung,

Tubaria furfuracea Fers. RostrJFloraJI.136.
GJ -let, adj. de fnuglette Regndraabers
Fald.JPJac.I.115. -svainp, en. ^ svamp
af den til laverne hørende familie Byssaceæ.
Drejer.BotTerm.243. -urt, en, 5r <'• »• *•

Fnokurt. *(sniaafuglene) slog Sommerfugle-
sving

I
over Fnugurt og Skræppe. 5ørd.

OD.130. Saaby.'
Fnus, et. [fnus] flt. d. s. (jf. fynsk fnas,

fosse, nar (Kvæmd.), sv. fnosk, tosseri; sml.

ord som Nus, Pjus, Fnug; sj.) spøg. eU. kæ-
lende personbetegnelse uden bestemtere bet. paa
Vejen herop mødte jeg Klaus Graver og et

Par af hans Kammerater . . De havde nær
flaaet mig, de gamle Fnus. BasmHansen.
PaulBang.(1901).lol. Lille Fnus, er du
ikke træt? siger han . . og bruger et af

sine hundrede Kælenavne fra gammel
Tid. ThitJens.EH.94.
Fnys, et. [fny's] flt. d.s. vbs. til fnyse.

1) (især (3) til fnyse 1; især om den en-

kelte luftudstødning gennem næsen; prust,
(et) Fnys af Y{.2xaiQ.Schand£BJi52. Svi-

§erfar . . lod et lille kort Fnys udpuste
rdet „YTø\\'*.ZakNiels.Maagen.l9. Mikkel

hørte hans Tællen og hans Fnys. JVJens.
Vi.93. en Kat med Fnys og Hvæs LFleuron.
K.58. 2) (sj.) til fnyse 2: fnis. (han) lige-

frem skrattede op og trykkede sig paa
Maven af bare Grin, han kunde næsten
ikke faa det frem for Fnys, at det vel
helst skulde være nymalket Mælk.EKome-
rupMedeZoner.(l909).l 9.
fiiyse, V. ['fnysaj præs. fnyser ['fny'sar]

Høysg.AG.89. præt. fnøs [fnø's] (smst.) ell.

fnyste (Blich.D.II.lOl. Kaalund.124) eU.

fnysede (ApG.9.1(Chr.VI). Høy8g.AG.89.
MO.); part. fnyst [fny-'s^ (Høysg.AG.89)
ell. (nu 1. br.) fnyset (PHFHm.(Bahb.LB.
IJ.63). MO.). vbs.jf. Fnys, Fnysende, {ænyd.
d. s. (i bet. 1 og 2), sv. fnysa, oldn. fnysa, svagt

v., jf. oeng. fneosan, stærkt v., mht. phnusen,
fnyse, nyse; (opr.) lydefterlignende ord; besl.

m. Fnøse og muligt m. gr. pnéein, puste,

aande)

1) (især ^) med kraft udstøde luften
gennem næsen p. gr. af ophidselse, vrede,

vildskab, overmod olgn.; pruste || om dyr:
Fra Dan høres hans Hestes Fnysen. Jer.8.
16. Vi kunde ikke see (dyret), men af dets
Fnysen og Snorken kunde vi vel fornem-

me, at det var et Uhyre. Bo&tnsonX 59.

•VUdt steUed Hesten, vrinsked, fnøs. Bag-
ges.NblD.3o8. *Man hørte store Hvaler

\

Høit fnyse i vilden Sø. Oehl.NGJ.7. han
kjendte sin raske kiære Ganger, som fny-

sede vildt. Ing.yS.1.167. e. alm. (jf. ndf.
1. 39.) (jeg) seer en bevæbnet Møe stride

med en fnysende Løye. Sander.EropJO.

II
om person; ogs. m. bet.: være ophidset;

10 „koge" (af harme, ophidselse). *lad kun
Fjenden inyse. SalmHj.583.3. *Jeg fnysed
nys af Hævn, nu sucker efter Fred. Holb.
Mel.IV.3. Marqvien . . fnøs over saa stor

en Beskiæmmelse.Utf. FJ.505. (hun) fnøs
vel af Forbittrelse, men dristede sig dog
ikke til at komme med ubeviislige Be-
skyldninger. Rahb.EJJdO. Hun tav, men
fnøs af ArrigsksLb. Schand.F.478. jeg vil

sætte en Frelse for den, som han fnyser
io(Chr.VI: blæsj ad. Ps. 12. 6. hørte I det

fnøs — det lød som det var mig, og det
var det ogsaa; jeg bliver altid lidt vild

naar jeg skal til at fortælle. JFJens.Jf.JF.
57. 'glemte blot Kokken Kartofler til Mid-
dag,

I
saa foer han i Flint og saa fnyste

han Tødt.LCNiels.RR.41.jf. (biUedl): »naar
vor Vinter-Dag med suure Lader fnyser.
Falst.0vid.71. i videre anv. (især højtid.):

handle ell. fare frem paa en ophidset,
30 vred ell. hævngerrig maade (mod nogen);

rase. Saulus fnøs ('C^r.FJ; fnysede^ endnu
med Trusel og Mord mod Herrens Dis-
ciple.ApG.9.1. hvorledes kand Himlen for-

tørnes ved en uskyldig Besøgelse, at hånd
derfor skal fnyse imod os, ligesom her
var skeed en stor Ulycke.Kom GrønnegJl.
203. 'Greve Geert nu fnyser omkring i

Landet, | Af alle Danske forhadt og for-

bandet. OeW.L.JJ.iio. H pflrf. fnysende
40 brugt som adj.: som er opfyldt af (og tyde-

ligt viser) harme, forbitrelse, hævntørst olgn.

Lemfælmg David udretter langt meere
end fnysende Ssinl.Høm.MoralJ.31. Georg
Herwegh aabnede sin første Digtsamling
med en fnysende Udæskning til Fyrst
FxickleT. Brande8.VI.622. I Spidsen for tu-

sind fnysende Kiigere.AMatthison-Hansen.
Lien-Hua.(1919).41. jf.: Efter Korsangen
lyder: „Deutschland, Deutschland iiber Al-

so les" . . I tusinde Sale paa den tyske Re-
publiks Omraade blev der afholdt lignende
ofte endnu mere „fnysende" Mindefester.
BerlTid.Vil921.AftJ.8p.2. fnysende vrede
olgn., heftig (og tydeligt udtrykt) vrede, han
gik ud fra Pharao med fnysende Vrede.
2MosJ1.8. lSam.20.34. De talte om ham
med . . Bitterhed og fnysende Harme.
Allen.I.158. som adv. i udtr. som fnysende
vred, i høj grad vred. Nu har De gjort

60 Generalen saa fnysende gal. HeibJ'oet.V.
22. Han blev fnysende vred. MO. SMich.
SJ22. H (nu kun poet.) overf., om hav, vind
olgn.: være i oprør; „rase". Havet fnyser.
Moth.F261. rSO. 'de vilde Vinde fnyste.

Blich.D.11.101. 'paa Vandet, |
Hvor de

vilde Bølger fnøs. Aarestr.D.55.
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2) (nu næppe br. i rigsspr., jf. dog Fnys
2) d. s. s. fnise, (de) begynder at fnyse, og
Pigen græder. Holb.Bars.III.5. Thorsen.93.

Fnysende, et. {afl. af fnyse ligesom

fx. Drikkende a/" drikke; vist kun hos Ew.)
vbs. til fnyse (1) (jf. Fnys^. *Den stolte

Jetteslægt, hvis blotte Syn kan skræmme,
|

Hvis vilde Fnysende kan kyse Guders
Thor.Eiv.V.193. *(vinterstormens) vilde Fny-
sende, smst 11.122. fnes, præt. af fnyse.

Fnese, en. {jf. ænyd. fnøsesne, sne-

fog, fynsk fnos, kortvarig, heftig regnbyge
(Évcernd.); besl. m. fnyse; nu kun dial.)

bygevejr med storm og sne; heftigt
uvejr med slud ell. regn. Moth.F261.
MDL.123.
fob, adv. og præp. [fmb] (fra eng. fob,

beg.-bogstaverne i free on board, frit om
bord; jf. cif) T m. h. t. vare: leveret frit
om bord (o: uden udgift for modtageren) i

skib i afsendelseshavn. Jeg beder Dem
herved opgive mig Deres billigste Pris
fob London for 1500 Ibs. kinesisk Sysilke.

OKaalundjørgensen ogIICRiis.Eng.Sandels-
korrespondence.(1915).36. varen sælges fob

\

Fod, en. [fo-'ai Høysg.AG.46. flt. fødder
[iføS'ar] (smst.); t bet. i: fod (\ i bet. 6:

Heib.Poet.VIII.62) eH.f fødder (DL.4—3—
24. Heitm.Physik.l6. Landbo Vennen. 1798.
237). gi. dat. flt. er bevaret i (for, paa) fode
(oldn. (fyrir, å) ibtoxn). (æda. fot, oldn. fotr,

eng. foot, ty. fuss, got. fotus, lat. pes, gen.

pedis (jf. ekspedere, Pedal, Pjedestal^, gr.

pus, gen. podos (jf. Antipode, Podagra,
Polypj; besl. m. Fjed)

1) den nederste del af ganglemmet
(hos mennesker og dyr), som ved ankelleddet

er forbundet m. benet (jf.l.'Ben). 1.1) lad
hente lidt Vand, og toer Eders Fødder.
lM.os.18.4. (de) maatte gaa (med) bare Yø-
åer.IIolb.Intr.I.220. (strudsenes) Fødder
ere høie og tykke, og indtil Knæerne uden
Fier. Kielsen. Naturhist. II. (1809).41. Mine
Støvler vare itu, i vaadt Vetr gik jeg altid

med vaade YøååQr.IICAnd.Xl.54. *Hun
har den syndigste

|
Fod, jeg kj ender,

|

Hun har de yndigste
|
Dukkehænder. A

Becke.65. *Husker du den lille Fod,
|
naar

hun drog af sine Sko
|
og bad mig bære

hende
|

— bære hende til Ro! Stuck.II.160.
Vi herinde (i klippeegnene) kommer aldrig
ned til Muldjorden, ikke før de bærer os
med Fødderne fremefter (o: til graven).
AndNx.L.40.

|| i udtr., der betegner ell.

sigter til hele ganglemmets virksomhed (jf.
I. Ben 3j. De gaaer icke, men de ager
alle . . saa at Qvindfolck hos os gandske
kunde undvære Yøååerne.E:olb.TJl.II.2. der
er noget, som siger mig til, at Fødderne
€r os nu langt nødvendigere end Hænder-
ne (o: flugt er tilraadelig). Biehl.DQ.II.20.
*Min spæde Fod har traadt den gule Sand.
Blich.D.I.16. *Ørkenens Veie, de standser
ei hans Fod (o: hans skridt). JSauch.SDJ.
190. Jeg vender ikke Foden hid igjen (o:

-vender ikke tilbage). CKMolb.Amb.171. *Vift

Styrke til vor Arm og Fod,
|
og Sundhed

tU vor Hjerterod I Ploug.11.29. jf. ssgr. som:
Den Pukkelryggede, den Halte, den Skæv-
benede, Firefodsmanden (o: den som
gaar m. krykker olgn.) kunne altsaa ikke an-
sees som fritagne fra Landværnstjeneste.
Politievennen.1801.2411. \\jf. u. bet. 1.3*. disse
Muuldyr (er) saa faste i Foden og saa
vel afrettede, at Faren (paa bjergene) er

10 langt ringere. Winth.VIII.206. 1.2) i fast

forb. m. et (andet) subst.: (som)fodihose.
1. egl.: (saa let) som at trække en strømpe
paa; nemt at udføre, forstaa osv.; ganske
let; ligetil. Moth.H268. PAHeib.Sk.l'lI.181.
*her gled Talen ret som Fod i Hose. PalM.
V.96. Det lød saa let som Fod i Hose;
men det var saamænd ikke det bare sjov
altsammen. £flbZsf. i. i 9. (nu 1. br.) uden
som: *med hans Død det var ei ganske

20 Fod i Hose (o: hang det ikke rigtig sammen).
Bagges.1.80. Det var bare smaa Mirakler,
han gjorde, og dog altsammen Fod i Hose,
lige ud af Naturen. irC4nd.7J7.i55. *jeg
havde troet i min Eenfoldighed,

| at Sagen
ikke just var Fod i Hose. nostr.DD.28.
JLHeib.It.l. jf. f: det kan en Foed i Hose
gjøre altsammen færdig, som 10 Kloge
knap skulde bringe i Stand igjen. Cit.1761.

(JySaml.4R.III.108). 2. (nu næppe br.) m.
30 h. t. opførsel: ligefrem; jævn. Jeg har stedse

været jevn og lige frem, som Fod i Hose.
Biehl. DQ. III. 41. VSO. D&H. 3. passe
som fod i hose, (nu 1. br.) passe godt.

(dette) passer sig overmaade vel tU denne
Leilighed, ja ret som Fod i Hose. Biehl.

DQ.1.182. den (fortælling) passer her som
FoåiHose. Lieb.DQ.II.6. \\ ryste støvet
af sine fødder olgn., se Støv. |[ sætte
sig imod noget med hænder og fødder,

40 gøre kraftig modstand mod; modsætte sig paa
det bestemteste. Holb.Philos.V.4. Langebek.
Breve.67. VSO. e.br. f have haand og
fod ell. hænder og fødder, virke kraf-
tigt; være virkningsfuldt; have næb og kløer.

det har hender og fødder alt det hånd
siger. Moth.F262. *Nu skrev hånds Pen
saa giæv, det havde Haand og Fooå.Tychon.
(NkS4'>828a.24o). Det er en flink Karl.
Det har Hænder og Fødder hvert et Ord

50 hånd siger. KomGrønneg.I.70. Biehl.DQ.1.
94. række (en) foden før haanden,
(nu især dial.) have samleje m. sin kæreste

inden brylluppet. VSO. D&H. Feilb. tage
fod (sj. foden. Holb.Paars.236. Drachm.
PT.26) i haand ell. (sj., spøg.) i næve
(Gadeordb.^) (jf. eng. take foot in hånd, ty.

die beine in die hånde nehmen; CP (iiu

1. br.) ell. dial.) skynde sig (af sted). *Hun
Foden tog i Haand, løb som hun kunde

60 hest.Holb.Paars.236. *Herpaa tog Odin Fod
i Haand igien, | Og satte Reisen fort.

Bagges.1.18. Blich.II.80. *Fod i Haand om
Aftenen han ta'er,

|
Og vandrer ud til Haven.

PalM.IV.256. ThomLa.AH.152. Feilb.1.328.

jf: *Fod i Haand (o: af sted)\ Heib.Poet.IV.

13. tage fod paa nakken, (nu næppe br.)



61 Fod Fod 62

i

d. 8. (jf. u. I. Ben 3.4;. VS0JVJ^.31. Heib.

Poet.1V.56. XJ.07. |i
fod for fod, i lang-

som gang; skridt for skridt; langsomt. *som
til Ligfærd han gaaer sagte Fod for Fod.
Holb.MpS.164. Bevar os! hvor I haster!

Min Hierne vil aldrig gaae uden Fod for

Fod. KomGhrønneg.1.244. ikke . . munter og
rask: nej, Fod for Fod skrider Hesten ud
af Gaarden. ^/tc^.IJ.iPO. „jeg kan jo ride
ved Siden af Dem Fod for Fod." . . „Hvad
menerDernedFod for Fod ?" „Ganske lang-
somt." Goldschm. VII.614. (jf. bet. 4 :) »Vinden
den blæste ham hart imod,

|
og Prammene

sejled kun Fod for Fod. Drachm.PT.95.
følge fod for fod, følge i hælene paa;
følge overalt; overf.: følge (en fremstilling

olgn.) m. slavisk nøjagtighed, uselvstændigt

osv. Pontanus, som stedse følger Hvitfeld
Fod for Fod. Holb.DH.II.o07. *0g Redsted
adlød sorgkvalt et Bud han ej forstod,

|

og Kompagniet fulgte ham forvildet Fod
for Fod,

I

ad den isglatte Yei.Rørd.GE.
74.

II
fra isse (f haand) til fod, fra

øverst til nederst; fra top tU taa (jf. fra

Hovedisse til Fodsaal u. FodsaalJ. (en)
dejlig Jomfru, klædt i en sneehvid Klæd-
ning fra Haand til Fod. Tychon4GkS799.
112). Hun sitrede fra Isse og til Fod. JP
Jac.II.1.82. hun mønstrede ham fra isse til

fod
i H staa med den ene fod i graven

olgn., se Grav. 1^) i særlige forb. m. (et)

attrib. ord (ofte m. overgang til bet. 7). faa
kolde fødder olgn., (dagl., især dial.) blive

betænkelig, bange; komme i slet humør, da
hun . . udtalte, at det var en Forudsæt-
ning, at hendes Ledsagere hver købte en
Flaske Champagne å 100 Kr., fik de kolde
Fødder og opgav Udflugten. Poi-^'/Ti 9-20.

9.sp.2. Feilb. (gaa, være) paa faldende
fod(e), se H. falde sp.664^^. || Saasnart
jeg havde sat fast Fod paa Landet (o:

landjorden), faldt jeg ned paa mine Knæ,
takkede Gud for min Frelse. Robinson.I.
219. nu især overf.: nu havde jeg lykkelig
fast Fod og kunde lade ham seile sin egen
Sø. HCAnd.XI.93. Efter saaledes at have
vundet fast Fod paa sit nye Opholdssted
begyndte den unge Adelsmand at se sig
om efter det gode Parti. Tops 1.94. jf. : *Ja,
det er en af hine Maurerhunde,

|
Jeg snart

skal give Løbepas, naar først
| Min Fod

er fast i dette Huus. J3rz.XriI.5o. (paa)
fast fod {efter fr. pied ferme; fægt) (i)

stilling, hvori man ikke flytter fødderne. Kom
Grønneg.11.311. FægtekunstJ2. paa enfast
fod ell. faste fødder, (nu sj.) overf.: paa
et solidt gpindlag. Saa har jeg dog omsider
faaed min Lycke sat paa faste Fødder.
KomGrønneg.1.276. Saadan en Stat staaer
paa fastere Fødder, naar den er grundet
paa Folkets Kierlighed, end naar den er
grundet paa Formxft. Schytte.(Rahb.LB.I.
381). Nu har jeg Alting saa temmelig paa
en fast Fod. Heib.Poet.1.231. jeg har d(frig
taget Afsked; jeg satte mig paa en fast
Fod (a; havde et fast princip) i den Hen-

seende. smstXJ.136. jl (komme, være, sæt-
te) paa fri fod ell. (nu næppe brJ fødder
(Holb.Hh.I.125) ell f fode (saJ.ntrJ.310)

(jf. SV. på fri fot, ty. auf freiem fuss sein,

auf freien fuss setzen) vel egl.: uden lænker
om fødderne; fri (fra fængsel olgn.). hånd
(har), for at komme paa fri Fod igien . .

pladdret noget ud, hvad som først kom
ham i Munden. 8a.C7.7IJ. -2. han skyldte

10 ingen noget, og han var jo paa fri Fod
og kunde gaa hvor hen han lystede. St?

GrundtvjFÆ.II.220. Hvis den Anholdte
ikke strax kan sættes paa fri Fod, skal
Dommeren . . afgjøre, at nan skal fængsles.
Grundt. (1849). §85. ||

paa fersk, frisk
fod, se fersk (I.1), frisk.

||
paa rejsende

fod, (sj.) paa rejse. Brandes.X.96. H i forb.

tn. staa: staa paa een fod, (jf. st&a. paa.

eet ben «. L Ben 3j; nu næppe or.) jeg har
20 kundet for tyve Aar siden staa paa en Fod,
og læse det heele Litanie paa Grædsk. Holb.
Er.1.4. han (kunde) i sit femtende Aar, da
han stod til Konfirmation, ganske godt .

.

oplæse paa én Fod Pontoppidans hele Fot-
M2iTmg.PAHeib.US.59. ikke vide, hvad
fod man skal (eU. vilj staa paa, (dagl.)

være ude afsig selv (afglæde): være overstadig

glad (jf. u. I. Ben 3.3j. HolbHars.II.2. »Jeg
neppe veed for Fryd paa hvilken

2» Foed at staa.e.Wess.47. Idag kan vi . . vente
os en munter og fomøielig Dag . . Ungdom-
men veed jo ilke paa hvad Fod den skal
stsia.e.Hrz.XlVJ76. saa blev vi saa beærede,
at vi ikke vidste, hvad Fod vi skulde staa
?aa. Pont.FL.393. have en fri ell. ren
od at staa paa, (nu 1. br.) have en ren

samvittighed; veere brødefri. MothJ'361. VSO.
Saa skulde det hedde, jeg var en ond
Stivmoder, der ikke undte Adamine et

40 saa brillant Partie . . Nei, jeg vil have en
reen Fod at staae pzsi.Hrz.X.341. paa
staaende fod {jf. ty. stehenden fusses,

fr. au pied leve ; efter lat. stante pede) uden
tøven ell. betænkning; straks; øjeblikkelig.

gak . . nu paa staaende Fod lige der hen.
Holb.GW.IV.7. Æreboe.59. Grundtv.SS.II.
90. Du troer da vel ikke, det er en Fejl
ved mig, te jeg ikke kan sige det (o:

forklare noget) saaen paa staaende Fod.
M JakEnu.S.27. f den KeyserUge Gesandt

havde holdt sin Audience-Tale paa Latin,
som igien staaende Fods skulde be-
svares i samme Sprog. CPBotJie.MQJI.222.
1.4) i særlige forb. som obj. for verber, f
bruge sin fod, løbe hurtigt; bruge benene.
*Naar man sig ei kan værge,

| Saa bruger
man sin Fod. Oehl.NG.60. j] faa fødder
at gaa (sj. løbe. Hrz.XVIII.103) paa ell

t faa fødder (Wess.54. Winth.II.159).
60 1. (nu næppe br.) skynde sig bort; løbe bort

ell. blive jaget bort (jf. faa ben u. I. Ben 3.4^.

er det Nisser, som i har uroe af, maa i

strøe Hørfrøe for Sengen, saa faaer de
strax Fødder at gzae. Holb.Bars.III.3.
KomGrønneg. 1.313. Da Husbonden kom
med Pidsken, fik Tieneren Fødder at gaae
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paa.FSO. Jeg giver Jer mit Ord: denne
Kludekræmmer skal faae Fødder at gaae
paa.Jffrz.Z7I.55i. Eierk.XIV.328. 2. overf.:

forsvinde (hurtigt). •Fornuften vil omsonst
den Skrek af Blodet jage.

|
Jeg haaber,

naar jeg først faaer Erterne at smage,
|

Den snart skal Fødder faae.T7ess.54. Nu
er det blevet Tøveir igjen, og Sneen har
faaet Fødder at gaae ^aa. AntNiels.FL.II.
26. især (dagl.) om penge, rigdom olgn.:

blive opbrugt paa en ødsel maade (jf. u. I.

Ben 3.4;. Moth.F262. Dersom Bonden ikke
aarlig faar noget Hjulbøg til Udvisning,
vil den . . i Fred holdte Overskov, snart

faa Fødder at gaa paa. Cit.ca.l775.(Svendb

Amt.1919.92). han blev . . Ejer af en .

.

Pengebunke. Den fik Fødder at gaa paa.

Blich.IV.490. Naar man kommer saa let

til sine Penge som han, faae de ogsaa
lette Fødder at gaae paa. Bergs.PP.412.
skaffe ell. (nu næppe br. i rigsspr.) fly
(Moth.F221. MO.I.514) fødder at gaa
paa. 1. (nu 1. br.) m. person-obj.: jage bort;

faa til at stikke af. Jeg skal nok skaffe

ham Fødder at gaae paa.VSO. 2. (dagl.) m.
h. t. penge, rigdom olgn. : forøde. 7 Millioner,

hvilcke hånd i en Hast skaffede Fødder
at gaa paa. Holb.Intr. 1. 554. e.br. \\ faa
fod, faa fodfæste, (de) Romere finge Foed
(i Spanien), smst.204. nu især i forb. faa
fast fod, skaffe sig en fast stilling; sætte

sig fast; faa fodfæste. Agerdyrkningen .

.

fik fast Fod og lærte Mennesket at blive

Menneske. ChMourier. Brød. (1821). 10. der
(gik) et Par Aar, før han kunde faae fast

Fod paa Scenen. Davids.KK.196. Stykket
har holdt sig paa tyske Teatre, medens
det aldrig har Kunnet faa fast Fod uden-
for Tyslnand. Brandes.VI.559. disse Hy-
poteser . . fik fast Fod under sig ved fort-

satte Naturiagttagelser.iVafnrensF.i9i3.589.
det (varede) længe, inden nogen læge fik

fast fod på denne (o : Amager). AarbKbh
Amt.1920.33. faa foden indenfor olgn.,

overf.: skaffe sig en (begynder)stilling inden
for en større institution olgn. Saaledes havde
jeg opnaaet at faae Foden indenfor Bib-
liotheksdørren, og Vejen var aaben for

mig til videre Fremgang. Nyerup.Levnet.l5.
naar man først har faaet en Fod ind i

Rangen, saa kommer det blot an paa at

leve længe, saa avancerer man. Hrz.A.VIII.
272. jf.: avancere i Stokholm, i sær udi
det Collegio, hvor Han engang har sat

Foden må. Langebek.Breve.355. En Magt
som allerede havde en Fod i Riget . . var
det vanskeligt at nægte Noget. Allen.1.36.

Ufæstefod, (nu 1. br.) d. s. s. faa fast fod.

De hafde faaet langt meere (proviant) om
Friedlands Tropper ikke stedse hafde ha-
stet ind paa dennem udi Hælene, saa at

de ingen Stæd kunde faae Roelighed til

at fæste Food. Slange.ChrIV.579. Stub. 62.

Allerede i flere Aar havde catholske Geist-
lige forsøgt at fæste Fod paa Sandwichs-
øerne. Sf^tZie.GaLJJJ.i38. Planter havde

fæstet Fod paa selve de lodrette Fjæld-
sider. SMich.HB.293.

\\ have haft foden
et sted, hos en olgn., (nu 1. br.) have været
et sted, hos en (vist kun i forb. m. nægtelse;

jf. sætte sin fod ndf). hånd (havde) aldrig
.. haft sin Fod paa noget Ting. Holb.G W.I.3.
„jeg kjender Jer godt fra Kjøbenhavn."— „Fra Kjøbenhavn 1 Hvad skal det sige?
Jeg har jo aldrig havt Foden i Kjøben-

10 havn." CKMolb.Amb.48. jf.: a seyer jer, a
er ingen Rus, eller nogen tid tænker at
ha min Fod paa Studengaarden. Rolb.llJ.
II.l.

II
holde fod ell. (sj.) holde fast

fod (Mall.SgH.838), (nu næppe br.) ikke
vige fra sin plads, post olgn.; forblive et sted;

især m. h. t. kamp: holde stand. Eelt.Poet.47.

(han) giorde et nyt Udfald . . De Oprørske
holdte Fod, og conserverede deres Orden.
Holb. Hh. 1. 544. *Giv mig et uforferdet

20 Mod,
I
I Troens Kamp at holde Fod. Brors.

55. (han) slog Dommedags-Slag til Høire
og Venstre, saa ingen vovede at holde
Fod, hvor han kom frem. Qrundtv.Snorre.
III.249. i forb. m. det ensbetydende Stand:
*Naar han i aaben Mark skal holde Fod
og Stand. JFriis.211. Stub. 52. \\ skifte
fod, (1. br.) skifte om, saa at man kommer
til at hvile paa den anden fod. Louison stod
henne ved Kroningsfesten (o: i et panop-

30 tikon), jeg hørte hende skifte Fod paa Sten-
gulvet. JFJens.ZM.ii6.

II
slaa fødderne

væk under (en), egl.: slaa omkuld; vælte;

overf: gøre det af med; ruinere, kan De slaa

Fødderne væk under Hofskomageren, skal
alle vi Smaamestre være Deres Forening
taknemmelig. AndNx.PE.III.116. H sætte
sin fod et sted, hos en olgn., betræde et

sted; besøge en (næsten kun i forb. m. en
nægtelse), jeg havde ingenlunde sat min

40 Foed paa Skib til en ny Søe-Reise. Bo-
binson.1.64. *aldrig meer jeg sætter her
min Fod. Oehl.HJ.1 7. Hvem maa ikke blive

fal i Hovedet i et Land, hvor man ikke
an sætte Fod paa Jorden før man har

en Dolk i Livet. Ing.LB.III.89. de første

Mennesker der satte Foden paa de danske
Øer. JVJens.NG.24. Dér tør vi jo slet ikke
sætte vore Fødder. AndNx.DM.61. ofte i

forb. sætte sin fod inden for ens døre,
å) over ens (dør)tærskel, i ens hus olgn.

(især i nægtende, spørgende ell. betingende

udtr.). Flux, pack dig i dette Øyeblick af

mit Huus, og understaa dig aldrig meer
at sætte en Fod inden mine Dørre. Zbm
Grønneg.II.254. gid jeg aldrig havde sat

min Fod her i EMset.Wess.LbF.75. Jeg for-

byder hende for Fremtiden at sætte Fod
over min Hørtdirskel. Ing.EF.VII.107. *i

al den Tid ei noget
|

Qvindevæsen Foden
60 satte

I

Over Slottets Bro. Heib.Dv.72. PalM.
IL.III.499. sætte foden under (sit)

eget bord: Moth.F263. PAHeib.Sk.IIL
239. Heib.Poet.VI.300. jf endvidere u. I.

Boid sp.996^^. sætte foden paa nakken
af en, O overf: underkue, undertvinge en.

Roms Høvdinger . . satte alle Folkefærd
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I

Foden paa Nakken. Grundiv.Snorre.1.8.
1 j) t faste forb. m. præp. | for ens fod,
for foden (fødderne) af en olgn., lige

foran en. 'Lejres Buer
|
Kan i Luer

|

Synke ned for Hjartvars Fod. sa.PS.IV.
465. især m. h. t. ydmygelse, tmderkastelse, til-

bedelse olgn.: Legger jeg den Kaarde for
hendes Fødder, med hvilcken jeg har førdt
million Mennisker til Graven. HoW. Tyb.
III.o. 'Vi løbe dig med Sang imod,

|
Og lo

kysse Støvet for din Fod. BrorsJl. tilbedet
for sin Skjønhed, skulde (hun) bæres paa
Hænderne og see hele den rige og for-

nemme Verden for sine Fødder. Hattch.
YI.277. t talem.: jeg seer videre frem
end for Fødderne. Høm.MoralJ.55. for fode.

1. IP i udtr. som slaa ned for fode, slaa

den ene ned efter den anden uden at gøre
nogen forskel ell. undtagelse. Døden slaar
ned for Fode uden nogen Persons An- 20

seelse. KomGr&nriegJJ266. *Frem Bønder 1

Frem i Norske Mænd I
|
Slaaer ned, slaaer

ned foT Fodel Storm.SD.14o. fæld forfode
Alt, hvad der er Taaddent.Bich.lJ296. da
jeg saa en Morgen kom ud, vare Folkene
ifærd med at hugge alle de gamle Træer
ned forfode. ScAac&.587. 2. (nu næppe br.)

i anden anv.: i stor mængde; iridt og bredt;
rub og stub. Qvæget døer endnu her og
der for fode. Gram.Breve.291. Tott kiøber 30

dog for Fode op ved andre Commis-
sion2ir\eT.Langebek.Breve.450. i denne Tid
hværfver (man) Militie i Paris uden For-
skiæl . . Mand tager for Fode af alle

Boutiquer og Håndværker. Klevenf.BJ.124.
(han) havde plyndret for Fode i Danne-
mark. Grundtv. Snorre. 1. 226. *Saa solgte
hun da væk for Fode

|
Og tømte dagUgt

sine K2tx.Winth.X.92. Q paa fod(e). (nu
næppe br.) i egl. bet.: Da (han) var kom- 40

men paa Fode, styrtede han imod Knud
og kløvede hans Bo\ed. MolbJDH.II.289.
*Våg og bed, men bliv på fode,

|
når en

storm er nærl Hostr.SDJ.226. følge paa
fode (øgs. paa foden^, (nu 1. br.) følge lige

efter; følge fod for fod (jf.bet.lj). Oprørerne
fulgte ham paa Fode. MolbJ)HJl.ll3. At
opspore en Forbrydelse, at følge den Mis-
tænkte paa Foden, at dynge Bevis paa
Bevis . . det kræver Arbejde og Intelli- 50

fens. HørupJII.217. if. Grundtv.PS. ¥.53.
ringe ell. hjælpe (sj. rejse. Falst.Ovid.

92) paa fode, CP overf.: bringe ud af en
daarlig ell. forfalden tilstand; ophiælpe. hvor
mange FamJUer bragte jeg ikke paa Fode.
Etc.VlII.79. Og saaledes har Mylord
Townshend . . og flere noble bragt Enge-
lands Agerdyrkelse først paa Fode. Oecon
TJ.32. han var hende . . erkjendtlig, fordi
hun havde hjulpet ham paafode i Sel- 60
skabet. Tops. li. 5^i. komme paa fode
eU. (nu næppe br.) fod, O naa frem til en
gunstig stilling, gode forhold (igen); komme
paa ret køl. *hvor Handelen er good, | Der
tager Byen til, og kommer snart paa Food.
HeltJ'oet.79. nu meener han, at hans Co-

y. Rentiykt »/» 1922

moedier . , vil komme paa Fod igien. Holb.
Hex.IV.4. hånd kand komme paa Fode
igien, og blive Mester af sit Gods. Kom
Grønneg.II.220. *l Dansk og Norske Rige

|

Det Danske Sprog ved ham (o: Holberg)
igien paa Fode kom. FrHom.PM.97. PalM.
VJ63. hans nedbrudte Aandsevner kom
paaFodeigen.AndXx.MS.94. || falde (ned)
paa fødderne, se H. falde l.i. || til fods,

{omdannelse af ænyd. til fod, mnt. to vote)
gaaende paa sine ben (mods. til hest, kø-
rende osv.). *Hold stille nu, du Kjøre-
svend I

I
Til Fods jeg møde vil min Ven.

Grundtv.PSJII.201. 'Jeg var skjændigt
bleven fangen,

| Var jeg flygtet bort tfl-

lods.Hrz.DJ1.6o. *Man maa rejse tUfods
for at sprænge med Hast

|
alle Lænker,

der binae til Hjemmet os iast.Hostr.VY.
88. ii: tiene til fods. MothJ'263. Second-
Lieutenanter af Garderne til Fods. Søkrigs
A.(1752).§904. det Kongelige Liv-Regi-
ment til Fods. Adr.^Nd.762.sp.7. MO. e.br.

ofte i forb. gaa, vandre til fods: Han
omvendte Havet til det Tørre, de gik til

Fods over Floden. P8.66.6. (jeg er) ikke
til Vogns agende, men til Fods gaaende,
og har brugt . , Apostlemis Heste. Holb.
BarsJI.7. *Hvi vil .. til Fods hun eene
vandre,

| Mens hele Verden sætter sig til

Hest? BaggesÆp.422. 'tUfods over Mark
og Sti I vi vandre,

| og Posten overlade
VI

I
til Andre. BichJJ43. hurtig, let,

daarlig osv. til fods, om den, der bevæger
sig (gaar) hurtigt, let, daarligt osv. (jf. u.

I. Ben S.S). Være slet til Fods. Høysg^S.
206. Snart er jeg saa rask til Foeds, som
neppe nogen anden. Overs, afHolbLevned.
197. *(hjorten) let tilfods kan langt om-
rejse. J.ocJO. En Individualitet som min
er ikke let tilfods. Kierk.VI.185. Lidt daar-
lig tU Fods var han bleven med Aarene.
BrandesJI.223. f *De ere vel til Foeds,
de kuiide hurtig rende. HeltP'oet.26. falde
(en) til fode ell. (nu næppe br.) til fod (Væg-
tervers. Kl.4. Grundtv.PS.VII.220), (oldn.

falla til fota; højtid) kaste sig ned foran en
(som tegn paa underkastelse, tiWedelse osv.);

overf.: underkaste, ydmyge sig; tilbede, hvl
gaaer hun . . ikke strax hen, falder ham
til Fode, og lover at giøre hans Villie?
HolbJMascJilJ. *SeeI jeg falder dig (o:
Jesus) til Fode. Brors.loO. De faldt ham
til Fode, og bade om Naade. Mall.SgH.229.
*Dig (o: Venus) vi til Fode nu falde I

|
Dig

vi lovsynge nu ÅRe. PalMJIIJ74. Jeg
vilde gærne . . falde hver og en af Eder
til Fode. Jørg.HI.114. | lægge under
fod ell. fødder, (nu næppe br.) undertvinge

;

besejre, du har lagt Alting under hans
Fødfder. Ps.S. 7. *Du sejerrig af Grav op-
stod

I
Og lagde Døden under Fod (Gnmdtv.

SS.I.53: dæmped Dødens Overmod^. SaZw
Hj.2.8. 'Jeg (o; Cupido) regierte, som jeg
vilde,

I
Lagde Verden under Fod. Tychon.

(GkS799.123). træde under fod ell.

fødder, (højtid.) træde paa noget (især som
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haan). *0g den (o: Dannebrog) har Tyd-
sken haanet og traadt den under Fod.
PFaber.VV.3. især overf.: vanære, ringeagte

ell. afskaffe noget, (en) Tyran, der træder
alle Love under Fødder. Ing.EM.I.159.
denne feige . . Slægt, der lader sig træde
under Foden af enhver Stymjaer. Hauch.
VII.254. Therese er . . for vel opdragen
til at træde sine barnlige Pligter under
Fødder. Gylb.(1849).IX.17å. jeg vil værne
om min egen Ære I Jeg vil ikke taale, at

den trædes under Fødder. PalM.IL.II.786.
(Schleiermacher) var en theolog, der traadte
theologien under fødder for at oprejse re-

ligionen. EdvLehm. Præstevalg ogpræstedan-
nelse.(1906).49. jf.Feilb. i| (gevær) ved
fod(en), ^ kommandoord, hvorved geværet
anbringes i lodret stilling m. kolben paa jor-

den ved siden af højre fod. Gymn.(1828).80.
Gevær i Hvil— Gevær ved Fod! Præsen-
ter Gevær! Lad GQ\Bdv\AKohl.MP.1.175.
Scheller.Mar0.243. Det var Kaptajnen, der
kom. Der blev atter taget ved Foden.
Bist.S.212. CP sidde ved ens fødder
olgn., overf. : staa i (fortroligt, inderligt) dis-

cipelforhold til en (jf. ApG.22.3). det varede
ikke længe, før vi sad ved Heegaards
Fødder, betagne af stærke Tanker, af

rige, forunderlige Stemninger. Studenter-
bogen.(1896).160.

2) hvad der ved udseende, forholdsmæssig
stilling ell. m. h. t. brugen minder om en
fod (1). 2.1) om bestanddel af instru-
ment, brugsgenstand olgn. du skal .

.

giøre en Kjedel af Kobber og dens Fod
af Kobber. ^ Mos. 50. i8. den eene Foed
(nu: ben^ af Passeren. iSt/Zt;ms.Greom.6. Et
Claver paa Fod. Adr.^^/el762.sp.l3. (me-
talstagen) har en rund Fod paa tre Been.
Molb. BfS. I. 85 („Forf. mener: et rundt
Been paa tre Fødder, Men man siger
ikke Stagens Been." Levin.). (Theodor)
spændte ham ud imellem to af Fødderne
§aa de Geers Seng og surrede ham . . fast
ertil. E:auch.III.418. et lille rundt Bord
med forgyldt Fod. JPJac.II.331. (bøjle-

naale) dannes stedse af en „Bøile", som
ved den ene Ende, „Hovedet", bærer en
Spiralvinding . . og ved den anden Ende,
„Foden", har en „Skede" til at fastholde
Naalens Spids. SophMull.VO.455. den store
sorte Kakkelovn paa Fødder. Bang.DuF.
12. Bordpladen (hviler) ikke paa 4 Ben,
men paa to svære balustradeagtige Fødder.
FrPoulsen.MH.1.58. Et Snapseglas uden
Fod kan aldrig hvile. Det må immervæk
holdes i Hånden og føres op til Munden.
TomKrist.LA.55. Hvorfaarmande smukke-
ste Juletræer, og vi mangler sikkert en
„Fod" deviiW FUnshA.-^^li%1912.1.sp.4. Den
moderne Fløjte bestaar af . . Hovedstykket
med Mundhullet, Mellemstykket . . og
Foden. Sal.VI.750.

\\ m. overgang til bet. 2.2,

i udtr. ved alterets fod ell. f fødder
(Mall.SgH.38), (højtid.) (paa gulvet ell. knæ-
faldet) foran alteret (jf. Alterfod^. (blodet)

skal du udøse ved Alterets Fod. 2Mos.29.12.
*Da sank de Begge ned ved Altrets Fod
(o: for at bede).Boye.PS.IV.134. 2.2) (især
Oj om den nederste del af en større,
opretstaaende ting. *Nær Høiens Fod
er Holbeks Fiord udsti:ak.i.Lund.(Rahb.LB.
1.187). rundt omkring Skypompens Fod
seer man Vand, kastet i paraboliske Krum-
ninger, jørsi 7111.49. Havet (skyller) lige

10 op til Foden af det bratte Næs. Molb.Dagb.
15. *Lyslands-Bjerge! Solglands-Dale

|

Under Himalayas Fod\ Ing.RSE.Vl. 254.
*Hvor Syren flokkes om Bøgens Fod.Rich.
1.49. Ved Klittens Grundflade forstaaes
den Flade, hvorpaa den staaer, Foden
kaldes dens nederste og yderste Grændse
o : altsaa den Linie, som begrændser Grund-
fladen. 4ndres.£'i!i^/'.85. Brinken, der sky-
der sin Fod trodsigt ned imod Stranden.

20 Draehm.EO.346. den Smule Skygge, der
var, holdt sig tæt ind til Foden af de
klippede Buksbomhække. JPJac.J.3. Ha-
ven hang fuld af en hvidlig Em, der var
saa tung, at den blev staaende i Foden af

Buskadserne. J'FJe»s.S'A^97. jf.: ved hver
en Lejlighed søgte man at knytte den
hele jydske Halvø ved Hjælp af dens ty-
ske Fod til det germanske Fædreland.
JohsSteenstr. (BerlTid.^^/i 1921. Aft. 4. sp. 4).

30 (nu næppe br.) i flt. : Jeg var fast besluttet,

at ville tage denne Tour . . den krøb steil

op mod Fødderne af Wellhorn, Wetter-
horn og Mettenberg. Bagges. DV.X. 35.

||

(bygn.) sokkelen af et hus. Trap.^IL751.
Skjoldb. A. 123. jf. Feilb. samt: man jæv-
nede Pladsen (o: byggegrunden) lidt, ud-
søgte nogle flade Sten til Stolper og Støj-

ler at staa paa, eller ogsaa stod disse i

Fod, en Bjælke langs Grunden, som det
40 øvrige Tømmer var fastgjort i. Halleby.56.

billedl.: *Lad det kjendes. Herre god,
|

Huset her staar godt i Fod (o: godt fast)
j

Paa den ægte KUppe. Grundtv.SS.III.471.

II (f<^9^-) den del af bolværket, der er

under vand. Sal.III.307. 2.3) (herald.) den
nederste, ved en vandret tværlinie afgrænsede
trediedel af skjoldet; s ki oldfod. Det første

Segl er utydeligt, i det andet ses 3 Flo-
der i Foden af Skjoldet. OlufNiels.(Gamlejy.

50 Tingsvidner. (udg. 1882). 34). SaU VIII.312.
2.4) den nederste del af en (bog)side, et

brev olgn. (jf. Fodnote). Brevets Fod, som
. . er det første, man seer til. Rahb.Sandsig.
355. hun gjennemløb dette lange Brev,
lige indtil Adressen paa Foden af det
tætbeskrevne Papir. CÉemh.I.211. Kierk.
XI V.32. OKaalundJørgensen&HCRiisJEng.
Handelskorrespondance.(1915).143. 2.5) (zool.)

skive, der dækker undersiden af visse bløddyrs

m (snegles, muslingers) underkrop, og paa
hvilken de kryber ell.gliderfrem. LEft.1810.98.
CEw.Æ.VII.13. BMøll.DyL.III.30L tager
vi (dammuslingen) op, ses et stort, kølformet,
rødgult Legeme langsomt trække sig ind
i Skallen. Det er Dyrets Fod. PoU''Ib1922.
6.sp.6. 2.6) (bot.) bladfod (i). SaUIII.366.
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2.7) (fagl-) bundfald ell. bærme af en
vædske. Naar man tapper for nær til Fo-
den, bliver det uklart. VSO. Olien samler
Fod. Levin, der vil . . ved Henstaaen (:>:

af gelésaft) danne sig „Fod" paa Bunden.
LomhJEAS. 2.8) (dagl.) den nederste del

af en strømpe, støvle olgn., der omslutter

foden. Udi dette Sæbevand vasker man
. . først begge Fødderne, og siden hele
^txamYteTHQ.OeconH.i1784). 1.32. et Par
deilige røde Saffians Skafter med sorte

YøMer. HCAnd.IX.71. en ny Fod var
strikket i en forhen brugt og formodenlig
i Foden opslidt Strømpe. Gylb.(1849).XII.
114. støvlen er lidt for via i foden

j 2.9)

om den ende af et leje, hvor fødderne
(1) ligger, den lille Marmortavle ved Gra-
vens Fod. SibbJI.63. 'da stilled han sig

ved Kistens Fod. Drachm.PHK. 69.
|i
nu

iscer (dagl.) i flt. om fodenden af en seng.
VSO. Min Nattrøie ligger ikke ved Hoved-
gjerdet, men ved Fødderne. Levin, (hun)
gjemte . . Hatten nede ved Fødderne i

hendes Seng. CBemh.IV.277. Niels kasted
sig paa Knæ ved Fødderne af Sengen.
JPJac.lI.48. FeilbJ.397. (I br.) i ent, jf.:

•Nu syntes jeg, at hun ved Hovedgierdet
stoed,

I
Nu gik tilbage, og blef staaend

ved min Foed. HolbJPaars.242. MO. D&H.
3) mærke ell. aftryk af foden. 3.1)

(dagl.) spor af et menneskes fod; ogs.:

snavs, som foden har afsat. „Gjør mig
den Tjeneste at tage de Fødder bort,

som Mossiø der har sat," sagde Onkel og
pegede paa Bordet, hvor Aftrykket af

Peiters Tøfler endnu var synligt. 5er^8.
GF.I.294. sikke fødder han har sat paa
gulvtæppetl

i
3.2) (jæg.) aftryk af i^Hdtets

fødder og den dermed forbundne lugt (fær-
ten); spor (jf. Bagfod 2). 'sin Fod graa
Mogens brugte,

|
Til Sandet Veye, hvor

ey Hunden kunde lugte; | Naar Foden
da var tabt, eenhver var icke seen, | I

Busken at slaae om, til Morten kom paa
Been. Phønixb.TCjJ{r.3.5. de gaa virke-
lig paa Foden (d: af haren). BlichJ.586.
BaudJ^S.18. af og til kan man træffe Od-
derens Fod, der forsvinder i et Vandhul.
BoganJ.160. Hunden tog paa eengang
Fod og bjæffede op. Fleuron.K.40.

4) som længdemaal (egl. om længden af
en voksen mands fod, jf.: *Hand aldrig vi-

get har i Slag og Kamp en Fod. Holb.Mel.
V.5); i Danmark (nu afskaffet som offi-
ciel længdeenhed): 12 tommer (0,3i38o m).
*Fem gang sex fod blev dend (o : volden)
lavest,

I

Sex gang otte fod var ragest (o

:

højest). LKok.(PSyv.Viser.(1695).58o). (een)
bildte sig ind, at hans Næse var 10 Food
lang. HolbJ'epJLd. (dyret) springer mange
Fod langt fra een Klippe paa en anden.
LSmith.DN.20. Figurernes Høide beløber
sig til tyve Fod. Høyen.Thorv.29.

5) (fagl.) grundlag for finansiel be-
regning (nu især i (ell. visende tilbage tU)
ssgr. som Diskonto-, Mønt-, Rentefod). Ud-

møntningen af Penge skeer ikke altid og
allesteds efter een og samme Fod. VSO.
En Udmøntning efter den gamle Specie-
fod kunde altsaa ikke mere betale sig;

man havde Valget mellem en lettere Fod
eller Ophør med Slagningen.iFjBtrcfc.£t-
getsJordegods.(1918).276.

6) {efter lat. pes; metr.) rytmisk enhed,
der i forb. m. andre af samme ell. anden

10 art danner en verselinie; versefod. Somme
Linier har ikke Pedes nok, eller Fødder
at gaae pza..Holb.Er.IV.4. 'sig hvert an-
det Vers paa halte Fødder helder. i*^aM.

Ovid.50. „nvad siger De da om de Hexa-
metre '. . der har syv, halvottende eller

otte Fødder?" . . „det kan man kalde Vers,
der har Fødder at gaae på&'*.PAJSeib.Sk.
III.213. Oehl.SH.44. Heib.Pros.IIL436.
den Fod, der i Metriken kaldes Kretikus.

jo Brandes.II.25. Eecke.Verslære.lO. jf: Da.

Musiken har een endnu nøjere afmaalt
Gang end Verset, saa har den ogsaa sine
Fødder. Egentlig er enhver Takt en Fod.
MusikL.(1801).82. ogs. om den rytmiske en-

hed i alm. talesprog: sprog fod. Éecke.Vers-
læreJ.2. | i gen. alm. som andet led i ssgr.

som Femfods-jambe (Schand.SDJ43), -vers
osv. (jf. -føddet^.

7) om grundlaget for eU. den almin-
iodelige karakter af visse forhold; styret

af præp. paa og i reglen m. attrib. ord ell.

anden nøjere bestemmelse; jf. ssgr. som Felt-,

Freds-, Krigs-, Levefod samt:^han syntes)

t'eg
skulde Komme paa Familiefod med

''amiUen igen. JPJac. 11.127. se ogs. u.

bet. is om forb. paa fast fod. 7.1) CP (god
eli. daarlig) tilstand ell. forfatning,
hvori noget (nogen) befinder sig. Degne-
Kald er min Troe et vanskeligt Embede,

40 naar man skal have det paa den Fod (3:

bringe det saa vidt med det), at det skal
føde sin M.?ca.d.Holb.Er.I.3. Handlingen
paa Indien var da formedelst de onde
Tider kommen paa saa slet en Fod, at

den syntes ikke længe at kunde blive ved
Magt. Overs, af HolbLevned. 211. Sagerne
vare paa en jammerlig Fod for det ulykke-
lige Fædreneland. JJPaludan.ErJ81. Til

at holde Huset paa den Fod, deres sel-

50 skabelige Forbindelser fordrede, havde
han ikke haft B.Sia.d. Drachm.F. 1.325. U t

forb. m. staa. Da den tappre Don Quixote
hørte det, sagde han: Naar Sagen staaer

paa den Fod, saa er jeg frie og løs fra

mit Løfte.Biehl.DQJV.214. *(hun var) Uvis
selv, paa hvilken Fod | Det med hendes
lille Hierte stod. Bagges.Skudd.34. navnlig
i forb. som staa paa gode, slette, sva-
ge fødder, være gunstigt, daarligt (osv.)

60 stillet. 'Saa kand min Sag jo nok paa
gode Fødder staa. Falst.0vid.133. Jeg fryg-
ter at hans Kierlighed staaer paa slette

Fødder, det er best at jeg advarer ham
derom i Tide. KomGrønneg.II.216. Repu-
bliquen stod paa svage Fødder. HolbJS.
1.294. HeibJ'oetJX.4ol. Hauge staar paa
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svage Fødder . . Man er begyndt at hviske
om ham i det sidste. Bode.Dg.lT. \\ i forh.

m. sætte. Y^ro/ddom) vUde Alchymie paa
bedre Fødder sætte. Éolb.Paars.137. *Men
tie, forsvar mig ey, vil nogen mod dig
pukke,

I

Du setter kun min Sag derved
paa verre Foå.Falst.Ovid.3. *Naar som
jeg man nødes |

TU daglige Depenser og
maa sætte

|
Sit Huus paa en anstændig

Fod. Hrz.XV.19. Tyge Brahe (fulgte) op-
mærksomt samtlige Himmellegemers Gang
i den Hensigt at sætte den astronomiske
Videnskab paa ny og selvstændig Fod.
CSPef.Litt.I.631. 7.2) om princip for virk-

somhed, optræden, handling osv.: maade
\\

(nu 1. br.) maade at handle paa. Nu
veed jeg ikke paa hvad Food jeg skal
tractere Femme. Eolb.HP.III.l. Hvad jeg
har sagt Jer, det har jeg sagt, som om
jeg var Fruentimmer, og paa den Fod
bør I og tage det ojp. KomGrrønneg.II.30.
Ew.VI.200. *Den sære Himmel- Stige

|

De lærde kjender ej . .
|
Paa egen Fod

og Fare | De Troen vil forklare
| Som

Røg til Klarheds Sky. (}rundtv.SS.IV.51.
især i forb. tage (en sag olgn.) paa (en
ell. anden) fod, behandle ell. tage en sag
paa en ell. anden maade. En vis Romersk
Keyser tog (embedsansættelser) paa den
rette Foå. Molb.Herod.Dedic. siig mig for
ud, hvad Fod I vil at jeg skal tage Sagen
paa. KomGrønneg.1.185. Græd ilie. Lad
os ikke tage Tingene paa en alvorlig Fod.
Wess.LhFiyo. Jeg var et faderløst og
moderløst Barn, og havde ingen Forsva-
rer; men saa tog jeg Tingen paa en an-
den Foå. Cit.l825.(JySaml.3B.I.438J. paa
samme ell. lige fod, paa samme maade.
i Huset skulde han ei savne nogen Op-
vartning, saa lidet som de andre Cava-
liers, som han allerede har i Pension paa
samme Fod. Gram.Breve.122. Grundtv.Snor-
re?138. og som mand paa Uge Foed gaaer
til Verks (med demobiliseringl i Frankerige
(som i Spanien), saa giver det Anledning
til adskillige DiscovLTser. ExtrBel.^/il722.1.
(han) udnævntes til Grand d'Espagne og
behandledes paa lige Fod med Don Juan
d'Austria. JPJ"ac.IJ56.

II
maade, hvorpaa

man omgaas andre; forhold til andre
mennesker. Af Memorialen kan man
ikke erfare, paa hvad Fod hun har været
i dette Huus, om hun har der været an-
taget som et Barn. StampeJ.236. da hun
nu var kommen paa den Fod med Old-
fruen, saa var det jo ikke saa galt at have
et Sted, hvor hun kunde slaa sin Fridag
ihiel.Schand.SB.151. Hvor det skulde more
mig at komme rigtig ind paa Livet af

den Karl, tvinge ham til at skifte Hold-
ning og række mig Haanden paa lige Fod.
Esm.lll.92. Det var jo at gjøre Nar af
mig, sætte mig paa Fod med alle de Gæs,
han og jeg have let af. GyrLemche.DT.
262. Han blev ligefrem til at være i

Huse med. Dette Spørgsmaal satte ham

ned paa menneskelig Fod. Thuborg.F.83.
især i forb. (leve, staa) paa en for-
trolig, god, spændt osv. fod ell. (nur
næppe br") fortrolige osv. fødder (Heib.
Poet.IV. 362) med en: Med Naturen le-
vede han paa en meget fortrolig Fod.
Ing.Levnet.1.48. Der kan Ingen mere end
jeg ønske at staae paa en god Fod med
Dem og Deres, der jo er min eneste Fa-

10 miiie.Mrz.XVI.247. den Brændevinsbræn-
der . . med hvis Familie hun levede paa
fjendtlig Foå. Schand.SF.59. Tyskland^og
Rusland . . staar paa en spændt Fod med
hinanåen. Brandes.X.49. (damerne) tale me-
get ivrigt om . . Grever og Baroner —
med hvem de Alle synes at staa paa den
intimeste Foå. Baud.H. 139. paa privat
fod, (l.br.) som privatmand; privat. Som
de rette Prædikanter — og de rette Kunst-

20 nere — var Fog ens, enten han optrådte
for Offenligheden eUer på privat Fod.
Blaum.Sk.l32. komme paa ømme fød-
der med, (sj.) komme i et fortroligt for-
hold til; komme paa en fortrolig fod med.
saa muntert gik det tU, Dag for Dag —

:

baade Officerer, Underofficerer og Mand-
skab kom paa ømme Fødder med hin-
anden. AKohl.MP.I.211. 7.3) (nu næppe br.)

om indretning efter noget andet som
30 mønster (forbillede). ('CAr. JF^ indrettede

og sine Food-Folk udi Compagnier paa
dend Tydske Food, saa at nvert Com-
pagnie skulle bestaae af 300 Mand. Slange.
ChrIV.566. i Eisenach . . jager Hoffet
efter Forlystelser, og alting er paa Fransk
Fod. FrSneed.I.41. VSO. 7.4) om livs-
omstændigheder, hun sagde, at naar
man kunde have alting paa saadan en
behagelig Fod, som det lod til at blive

40 her, kunde man nok finde sig i saadanne^
smaae Indskrænkninger. TJngdGl. 1. 18.

\\

især i forb. m. leve: maade, hvorpaa
man fører sit liv (især m. h. t. (udgifter
til) livsfornødenheder, fornøjelser osv.); leve-

fod, de Udgifter, hans Rang fordrede,^

da han dog ej kunde leve paa samme
Fod som simple Folk. Blich.II.674. be-
tænk, at Du som Klædekræmmer ikke
kan leve paa den Fod, som da Du var

50 Lærredshandler. Oversk.I.162. ofte i forb^
leve paa en stor fod, (jf. fr. étre sur
un grand pied samt Arlaud.545) føre et

overdaadigt liv; leve flot. Hun vilde faae-

dig tU at leve paa en stor Fod og snart
tømme dine LojnmeT.Hrz.IX.68. Goldschm..

IV.236. jeg er en rig Enke; jeg lever
paa en stor Foå. PFaber.SK.32. Gjel.GG.^
69. jf. bet. 2.5: *(skoven, hvor) dovne Snegle
lever paa den bredeste Foå. Aakj.SV.1.285.

60 rott-, i ssgr. [ifo8-] (hvor intet andet er-

angivet) til Fod 1 ; jf. Fode-, Fods-. || ude-

ladt er bl. a. en del let forstaaelige ssgr. som
Fod-ben, -knogle, -kraft, -krampe, -Udelse,.

-muskel, -pudder, -skade, -sygdom, -vask-
(ning) ofl. -ang^el, en. 1) (især Ja;, nu
1. brT) hindringsmiddel, bestaaende af fir&
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sammensvejsede jæmpigge, der anbringes paa
bunden af vadesteder olgn. for at hindre

det fjendtlige kavalleris overgang ell. sættes

som en snare for tyve, dyr olgn.; ogs. om
højler afjcBmtraad, lavt pigtraadshegn olgn.,

der anvendes i samme øjemed (jf. I. Angel
2j;. Moth.F264. de manrfoldiffe Food-
Angler, som for dennem (o : de danske un-
der Kalmars belejring) laae udi Veyen.
Slange. ChrIV. 282. Demokrat. Et Slags
Dyr, som man lægger Selvskud og Fod-
angler for uden at lyse dem til Tinge.
PAHeib.US.5o4. MUConvJII.86. Paa Grund
af forøvet Indbrud i . . Gartner Snippers
Have har Eieren med Øvrighedens Til-

ladelse lagt Selvskud og Fodangler. Tol-

derlJF.I.5o. SaUVIII.312. billedl: tsxMge
Strande, hvor undersøiske Revler lagde
Fodangler for de farende Sejlsvaner. SlftcA.
T.233. 2) t (zool.) en art pigsnegl fra det

indiske ocean; Murex ramosus L. vAph.
NathJI.472. 3) 2( skærmplante, hvis frugter
har hagekrummede pigge paa biribbeme;
Caucalis Hoff'm. (jf. u. Betlerlus). Lange.
Flora.o61. SaV 7111.312. -artilleri, et.

^ artilleri, hvis mandskab er til fods. MB.
1808.491. MUConv.IlI.87. FlensbA."hl904.
l.sp.l. SaUVIlI.312. -bad, et. Moth.F
264. Jeg gned det (syge ben) med heed
Rødviin, efterat have ladet . . Verten lave
mig et Fodbad. ^a^^fesJ^F.XZ.58. endelig
skd de (onde) i egen Person slagtes, saa
den Gode kan tage sig Fodbad i Blodet.
Brandes.XI.407. -balde, en. den kødfulde
del affodbladet ml. tæerne og svangen. Gymn.
(1828)J.2. Træd altid Pedalerne med Fod-
ballerne. Cyclehb.33. jf: Fodbalde . . den
hårde hud under foden, som kommer af

megen gang. MothSF264.
|| f ow storetaaens

kødfulde underside, smst. -bedding, en.

[2] (fagl.) konsol under vandet ved enden af
en ophalerbedding, hvor en flydedok træder
i st. f. en forlængelse af beddingen ud i van-
det. Larsen. O -beklædnings, en. om
sko, støvler, strømper olgn. (jf. -ta\). Drachm.
F.IL 241. Panum.214.

||
(sj.) tU Fod 2.2:

Bjergenes Fodbeklædning aif alskens Blom-
ster. ScAoni.O.JI.37i. -blad, et. !) (især
anat.) imdersiden af foden; fodsaalen. Moth.
F265. *vi droge et Vaad, os støttende
fast paa vort Fodblad. Winth.D.63. *åe
Spor, som Mandens Fodblad, bredt og
plat,

I
dybt i den bløde Sandjord havde

sat. Gjel.Rø.238. Panum.215. 2) (nu næppe
br.) om hele den del af foden, der danner
vinkel m. det øvrige ben. det (er) usømme-
lig at lade see et nøget Foåhlad. Holb.
MTkr.326. een Vogn kom Mørendes (og)
med det een Hiul kiørte mig over mit
høyre Foedblad. Æreboe.8. Andre (menne-
sker) under samme Himmelegn havde Fod-
bladene vendte bag u&.Bagges.NK.261.
-blok, en. J, enkeltskivet blok, der er be-

fæstet i dækket, for at man kan vise en lø-

bende ende derigennem, og for at der kan
anvendes flere folk tU at hale. HarboeJiarO.

114. Scheller.MarO.226. -bold, en. (jf.
Sparkboldj. 1) stor bold. som sparkes ell. føres

frem m. fødderne i fodboldspil. TelefB. 19211
22.3889. bUledl. (jf I. Bold 2 slutn.): jeg
havde . . frelst mit lille Barn fra at blive
Fodboldtfor onde Menneskers Spark.JLBirfe
&JKureIngridKlo.(l90 7).32. yhaveslugt
en fodbold, (vulg.) være synligt frugt-
sommelig. 2) spU ml. to partier, hvorunder

10 det gælder om v. hj. af fødderne at føre bol-

den frem mod (og ind i) fjendens maal.
CavlingAJ.204. i Fodbold gælder det .

.

om at bruge Benene. Dannebrog.^*/9l906J.
sp.o. GrymnJI.76. det er rimeligt, at Pe-
ter Larsen i vore Dage vilde have fun-
det . . Fornøjelse ved at springe over
Træhesten og spille Yoåhold.HBegtr.
DF.II.43. y hertil: Fodbold-kamp, -spO,

•spiller, -stævne, -støvle ofl. ssgr. -bolt, en.

20 (sj.; til I. Bolt 5; jf. -ba\e). 2 Fodbolter
og en Haandbolt, til dermed at belægge
farlige Forbrydere iblandt Slaverne. MB.
1833.24. -bred, en. se Fodsbred, -brem-
se, en. (iscei- fagl.) bremse, der betjenes m.
foden, -bro , en. (1. br.) gangbro. Danm
Mavebr.312. Larsen, -bræt. et. 1) bræt
til at stemme fødderne imod (fx. paa kuske-
sædet, i fodenden af en seng olgn.) ell. sætte

fødderne paa (fx. paa skoleborde, kirkebænke,

^ teaterstole). Moth.F26o. VSO. OrdbS.
\\

(snedk.) bræt, som anbringes langs gulvet op
ad muren for at beskytte denne mod stød og
slag. GnudtzmJHusb.244. OrdbS. jf: Ud-
skæringen i Midten af Fodbrædder for
Ovnpladser eller Kaminer. Arbejdsløn. 33.

2) [2] (1. br.) af en Kiste laves der et Skab,
idet den anbringes paa Ben og faar et
Fodbrædt under sig. Korfff/.IF^.3o. -bæk-
ken, et. (nu næppe br.) bækken til fodbad.

40 MothJ'265. VSO. MO. -b«rje. en. (si.)

bøje tU at spænde om en fanges fod; fjeder
(II), (kongen) befol dem at spænde ham
i Jern og tunge FodhoieT.Oehl.VS.32.
-dannet, part. adj. [2.6] (bot.) om fod-
ribbet blad m. indsnit, der gaar i retning

af de opadgaaende ribber. Træearter.(1799).
315. I)rejer.BotTerm.36. -delt, part. adj.

[2.6] (bot.) om blad: som er fodribbet og m.
dybe indskæringer. Warm.Bot.695. C3 -dyb,

50 adj. [4] en fod dyb. (han) vrikkede sin
Spade foddybt ned i den bævrende Grund.
Aakj.VFJ.70.
fode, v. [ifo3a] -ede. {ænyd. d. s., sv. fota;

jf. ty. fussen; til Fod) 1) (dial.) refl.: be-
væge foden, fode sig frem, gaa langsomt,
m. besvær („fod for fod"). D&H. | fod
dig, udraab tU en hest ell. ko, der skal løfte

ell. flytte foden. MO. Feilb.(u. 2. fod). OrdbS.
ogs. fod, fot ofl. former, se FeilbJ.328(u.

M 2. fod;. IVJ.58. sml. H. fods. 2) (nu næppe
br.) finde fast underlag ell. støtte for foden;
faa fodfæste. En fast Grund at fode paa.
Bothe.(MO.). (sejleren) kunde give mang-
foldige dulige Søfarende Dæk at fode paa.
Politi€vennenJ79911800.1434. VSO. *De har
paa Ærens Trappe neppe fodet, |

Før
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baglænds strax de styrte ned paa Ho'det.
PalM.VIlI.102.
Fode-, i ssgr. [ifo'åa-] (egl. gen. ent. ell.

flt. af Fod, oldn. fåtar, fota, fx. i fotarsår,

saar paa foden, fotafesti, fodfæste; jf. Fod-,
Fods-) til Fod 1. -fald, et. se Fodfald.

-Qed, et. (ogs. Fod-. Thaar.ES.460). (for-

æld.) skridt; fjed. *de Stierner klare (skal)
|

Oplyse Eders gang, ved hvert et Fode-
Fied. Schandrup.Xé^. *(hendes) Gang af-

passet var, saa hvert et Fode-Fied
|
Ud-

trykked Orden og Methodisk Zirlighed.

Holb.MpS.266. overf: ved min Faders Aske,
hverken min Daatter eller jeg skal vige
et Fodefied fra vores Landsbyeskik. Biehl.

DQ.II1.42. i ens fodefjed, i ens fodspor.

*Man siger, at Dig følger
|
Kun Kors og

Kummer med,
| Og at man gaaer i Bøl-

ger,
I

I Dine Fode-Fjed. Kingo.43. smst.203.

-fæste, et. se Fodfæste. O -let, adj.

(sj.) let til fods (jf toålet). TroelsL.XI.183.
-maal, et. se Fodmaal.
Fod-ende, en. den nederste ende ell. del

af en seng, ditmn olgn. (mods. Hovedgærdet;
jf. Fod 2.9; aml. Benendej. Levin. Midt i det
store Værelse stod en Chaiselong . . med
et Stykke Voxdug over Fodenden. Gjel.

R.14. (hun) stillede sig hen ved Sengens
Fodende. Pont.LP.Y111.32. AndNx.DB.47.

II
(sj.) om den nederste (o: længst fra vær-

tens plads liggende) bordende. De fandt det
. . morsomt at have ham med hans Vaner
siddende for Fodenden af deres Bord.
Bergstedt.A.87.

I. Foder, et ell. (Tcun jy.) en (Blich.D.

1.81. BOlsen.Farvebog.(1858).120. Feilb.).

[fo-V, 'fo'åar] for eller foder. Høysg. AG-.
37. (ogs. skrevet Fo(e)r. DL.1—24—23. Holb.
DE.IIL264. Winth.X.149. Schand.F.239).

flt. (i bet. 1.2 og 3) d. s. (glda. fodhær (Glda
Bib.90.562), foor (Brandt.RD.I.214.n.41),
æda. i ssg. fothærhus, oldn. f69r, eng. fodder,
ty. futter; vistnok besl. m. føde)

1) føde, som gives dyr, især husdyr.
1.1) han gav Straa og Foder tU Kamelerne.
lMos.24.32. Om en Hest icke gider ædet
Foer. HesteL.(1703).A8': Svagheder (hos
kvæget), som ere enten samlede af for-

derved Foer eller andre Aarsager. fl^oZft.

Qvægs.39L Ew.(1914).IV.353. *Han satte

sin Ganger i Stald til FoeT.Winth.X.149.
LandbOJL.116.

\\
gaa fra foderet, (især

landbr., jf. dog u. bet. 2 slutn.) tabe lysten

til at æde (p. gr. af sygdom olgn.). De
fleste Hvalpe ere graadige. Under Op-
væksten sker det dog ikke sjælden, at

de gaa fra YodeTet.VigMøll.JB:j.42. Hjem-
metJ907.390.8p.l. den alm. Arbejdshest .

.

gaar (sjælden) fra Foderet. LandbO.11.144.
sætte (en hest osv.) paa foder hos en
olgn., anbringe (en Tiest osv.) til opfodring
hos en. Ønsker De, at jeg skal ride Hans
og holde den i Øvelse, saa giv mig den
blot paa Foder i nogen Tid. HFEwJF.II.
80. D&H.

II
spec. om straa af korn; halm.

hvis nogen Indførsel skeer, enten i Utor-

sket Korn, Høe, eller Foer, da maa dog
Foeringen ej fra Bondens BoUg bortføris^
men den skal paa Stædet fortæris. Di.
1—24—23. LEft.1810.99. nu næppe br. undt.
i forb. staa for foderet, (dial.) forestaa
tærskningen. Kværnd. \.2) maaltid ell. por-
tion af føde til husdyr; saa meget, som
der gives ad gangen: gift. unge Nød skulle
rygtes saaledes, at de hver Døgn faaer

10 tre Foeder Høe og Halm. OeconH.(1784).
LI.72. E.eibPoet.II.31. giv Duerne et Foder
Ærter. CBernh.XI.24. (arbejdshesten faar)
2 å 3 smaa Foder i Middagsstunden.
LandmB.II.217.

2) (dagl., nu især spøg.) mad ell. maaltid
for mennesker. Moth.F268. *en Mave,

|
Der

nøies ei med Snak og Ord;
| Men vil til

rette Tid ha' det fornødne Foer. ChrBorup.
PM.33. Præsten er nok farlig simpel ,

.

20 Han kan itte tygge sit Fo'er mere. Schand.
TF.II.376. *Der sad da også som oftest
en stor

|
Forsamling omkring hendes Af-

tensbord;
I
Journalister, Forfattere, Kunst-

nere
I

hented sig her et For. Blaum.AH.
218.

II
han kan nok (for)tære ell. skære

(Gadeordb.^) sit foder olgn., (dagl.) han
spiser meget. Moth.F268. *Mars ogsaa som
en Mand

|
Fortære kan sit Foer. Wess.66.

Børn . . kunne nok tære deres Foder.
30 HCAnd.VII.190. ||

gaa fra foderet ('se

u. bet. i.i): Schand.F.236. jeg ser at I ikke
rent er gaaet fra Foderet i disse svære
Tider. Drachm.VD.20.

3) (fagl.) portion af et stof, der tilsættes
andre stoffer under tilberedelsesprocesser
(i forebyggende olgn. øjemed), (farv., foræld. :)
Kyppen staaer 16—24 Timer til den er
kommet i Arbeide, saa røres den og gives
en Foder Potaske, siden hveranden Fo-

40 der Kalk og Potaske til den har Høiden
2åFoder\ug\.erv.BOlsenJFarvebog.(1858).120.

II. Foder ell. For, et. (ogs. skrevet

Foer^. [fo-'r; kunstlet, l.br.: 'fo'9ar] for eller

foder. Høysg.AG.37. uden flt. (jf. dog Ben-
foder), (ænyd. d. s. i bet. : pelsværksskind, pa-
nel, foderal, oldn. foår; fra mnt. voder (ty.

futter^, jf. got. fodr, (sværd)skede; ordet er
fra germansk gaaet over i de romanske sprog,

50 jf. mlat. fodrum, fotrum, ital. fodero, foder
(i klæder), skede, fr. fourrure, pels(værk);
sml. Foderal) 1) (nu kun i ssgr. som Flaske-
foder; sml. Benfoder, Kamfoderj hylster,
som omslutter en ting; foderal. Moth.F268.
VSO. MO. 2) (fagl.) fast legeme, der
udvendig omslutter ell. indvendig be-
klæder en anden genstand. Jærnplade
alene fortæres her (o: som skorsten over

kuppelovn) alt for hurtig, man maa derfor

60 give den et Foder af Murværk. TTa^-n-TeA:«.

97. Sal?VIlI.405. 3) betræk ell. beklæd-
ning paa den indvendige side af et klæd-
ningsstykke (jf. Dræt 3.2;. Moth.F268.
en sort Fløyels Muffe med Hermelins
Foder. Adr.yil762.sp.l6. *Af Bjørnens Pels
var Huens Foer,

|
Af Ulvens hans Tor-
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msteT.Winth.IV.o9. Dette, at Interessen

for det sjælelige er i Overmagt, føles

navnlig ejendommeligt i (Stuckenbergs)

Prosa, der ofte ligner en Frakke, hvor
Foret er det kostbareste. HarXielsJILJ26.

4) (nu kun i ssg. Foderværk, jf. -skind; sml.

Bugfoderj tilberedt skind af dyr; pelsværk.
MothJ'268.
Foder-, » ss^r. (fo^s. Fo(e)r-^. 1) ['fo'åar-;

ogs. 'foT-] (hvor int^t andet bemærkes) til

I. Foder 1; af de mange ssgr. er udeladt

Foder-aar, -analyse, -art, -avl, -bakke,

-brug, -bræt, -dyrkning (OlufsJLandoecon.

407. Sal.VI.7o6), -glas, -halm, -kammer,
-kurv, -mangel, -plads, -tid ofl. samt en del

(især landbrT) ord, der betegner planter, der

dyrkes som føde for husdyr, fx. -boghvede,
-bønne, -græs, -havre, -kartoffel, -kæl-
lingetand, -lucerne, -sneglebælg, -sukker-
roe, -ært. 2) ['foT-; ogs. 'fo'dar-] til U.
Foder.
Foderal eU. Futteral, et. [fodd'ra-V,

fuda'ra-n fvLtterai. Eøysg.AG.40. flt.-er. (jf.
ænyd. sølv-futteral (Kalk.VJ.040), sr. fodral;

laant fra ty. futteral, af mlat. fotrale, afl.

af mlat. fotrum, se II. Foder) hylster til

at opbevare letbeskadelige ting i; .. hus" ; etui.

Knegtens pistoler henger paa hans højre
laar udj et, der til giort, fouteral. JJm«^.
427. 'hun sig . . bilte ind,

|
At hun var

giort af Glas, et Foderal lod giøre. Holb.
Paars.142. Paa Kjøbenhavns Politiekam-
mer er opleveret et Sølv Lommeuhr i

sort YnXiexzl. Adr.*lil762.spJ.6. Alle disse
Piber (i orgelet) med deres Tilbehør ere
forenede sammen i et Huus eller Futteral,

som bestaaer af flere Etager. HaUagerJ35.
Han lukkede ikke engang Futteralet op,
som indeholdt Guldmedaljen med Kon-
gens Billed. Brandes. 77. 36^. 'hver Kar-
toffelmark i Sandet

|
var en Stump af

Danmarks Rige,
|
som vi løb fra — som

befalet,
|
Dannebrog i Fuderalet Eørd.GK.

lo. y (nu næppe br.) om kræmmerhus.
Han befaler mig at skrive en Historie,

som . . vil komme til at dandse i Urte-
bodeme, og tiene tU Fudderal for Peber
og Rosiner. Overs.afJSolbLeviiedJ. || G) bil-

ledl. Legemet er . . andet, end et simpelt
Foderal (o: for sjælen). Holb.Hh.II.478.
FAHeib.Sk.IIL102. »Handsker, danske,
franske,

| Din Haand tU Futteral. IFinf^.
XI. 43. Min Søn er det fuldstændigste
Futteral tU en Kunstner! GoldschmÆjlJ.
106. *0g alle Fugle sjunge | Og røre deres
Tunge,

I
Saasnart som Lærken gi'r Sig-

nal
I
Af Næbbets Futteral. BoisensViser.324.

(spøg., sj.) om et fængsel: 'Det Foutteral
ved Gammeltorv . .

|
Hvori Kreditens Dyr-

kere maae giøre Bod. ClirBorup.PM.145.
smstJL27. Foderal-mager, en. (1. br.)

VSO. MinT.BJ903.242.
Fodera8(e), se Fourage.
Foder- baas, en. (landbr.) rum eU.

baas i en stald, hvor foderet opbevares eU.

hvor fodringen foregaar. MothJ'268. MO.

Feilb. -bede, en. 3i en dags bede (S), der
bruges som kreaturfoder: runkelroe, Beta mU-
garis campestris. LandmB.III.120. Bostr.
Fhra.IJ38. -blik, et. [n.2] [ifudar-l (fra
ty. futterblech) om det tyndeste blik, der
brriges til værkstedsarbejde. VareL.(1807)J.
108. Futterblik. OrdbS. -bolle, en.
(især vet.) boUe af den tyggede tjæring, saa-
ledes som den dannes i munden Itge før synk-

10 ningen (sml. U. Bolle 3^. LandmB.II.79.
FremJ)N.650. -dos, en. [n.3] (nu næppe
br.) tøj, der bruges som foder. MothJF268.
MO. -eiLhed, en. (landbr.) enhed (2.4) tU
beregning af forskelligartede fodermidlers
nytte- eU. produktionsværdi. LandbOJIJ17.
t-f», et staldfodret kvæg. Moth.F268. VSO.
-gBMg, en. (landbr.) gang langs med kryb-
berne t en kostald. Schand.BS.67. StuckJII.
267. LandboJII.212. t-gæld, en. betaling,

20 der ydes for opfodring af kvæg hos en (jf.
-lønj. MothJ'268. VSO. MO. -hest, en. især

id om militærhest, som sættes paa foder hos
private. Sal.^VIII.318. -kajg®* en. (især
dial. og i ftt.) om fodersloffer i kageform
(olie-, jordnød-, soyakager osv.). JTusch.290.
-karl, en. (nu 1. br.) karl, som besørger
kreaturernes fodring. PAHeii)£kJI. 7. jf.MO.
-kasse, en. (landbr.) kasse til opl)evaring

af foder (jf. -kiste^. LandmBJII.362. Dag
30 Ayh.^y^910J2.spJ. -kiste, en. (landbr.)

kiste, hvori foderet opbevares idalden (jf. -kas-
se;. MothJ'269. FAHeibJSkJI.85. Drachm.
UBJ03. I (diaL) om rummet ml. under-
kæbens grene hos en hest. Hesten har en
Knude i Foderkisten. Kvæmd. (D -knap,
adj. om tid (aar) olgn.: fattig paa foder,

et fodeiknai^t Aar. Thyreg.BBJlJ252. Frem.
DX.283. -Knæg^, en. person, som fodrer
og passer heste i stutterier, store stalde olgn.

« MothJ'269. VSO. Kgl. Foderknægt (N.N.).
BerlTid."'/sl922.Aft.7.8p.4. -koger, en.
(landbr.) kogeapparat, hvori rodfrugter, kar-

tofler olgn. koges for at benyttes tU foder.
LandbO.II.119. -kop, en. (landbr.) lille

halmkurv, hvori hakkelse og havre sættes for
hestene (jf. -løb). AakjJPA.4. Feilb. -kom,
et. (lawibr.) kom, der anvendes som foder.
(Kalk.V.262). LandbOJIIJ99. -kvæg, et.

(landbr.) kvæg, som staldfodres. MO. Larsen.
so t -leje, en. 1) d. s. s. -gæld. MothJS'269.

VSO. MO. 2) penge, som en bonde betalte

i d. f. fodemød. MothJ'269. VSO. -liv, et
[n.3] (fagl, 1. br.) fo(de)ret tU et (kjole)liv;

livfo(de)r. Lise skal sye Kjolen . . hun var
saa ivng at hun tog Maal og begyndte
paa Foerlivet førend Tøiet var kjøbt Ungd
GIJJ13. -lo, en. (landbr.) rum i eU. ved
en stald, hvor foderet opbevares. MothF'269.
Ploug. 1. 333. LandbO.II.122. -loft, et

60 (landbr.) loft, hvor foderet opbevares. MO.
LandbOJI.122. -lyng, en. ^ klokkelyng,
Erica Tdralix L. JTusch.82. NatTid."/»
1906.M.3jsp.4. -lærred, et [n.3] (fagl.)
lærred, der anvendes til fo(de)r. VSO. MB.
1825.119. Hage.*701. -lob, en. (landbr.) d.

s. s. -kop. VSO. Feilb. -len, en. (iscerjur.)
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betaling for foder; betaling for opfodring

af husdyr (jf. -gæld, -pengej. (ejeren til

fundet kvæg skal) betale Hitteløn og Foer-
løn og Omkostning. Di.5

—

9—4. Baden.
JurO.I.iei. LovL.lI.1156. -mark, en.

(landbr.) mark, som er tilsaaet m. sommer-
staldfoder, bestemt til at høstes og opfodres

i grøn tilstand. Sal.YI.758. -marsik, en.

(foræld.) kongelig embedsmand m. forsk, for-

retninger, fx. overopsyn m. foderbeholdningen,

staldvæsnet, hofbetjentene m. m. (jf. Stald-

mester/ Moth.F269. Fodermarsken Oluf
.. Sparre. Allen.L297. SaUVIIL318. -mar-
skairk), en. (foræld.) d. s. Moth.F369.
Luxd.I)agb.L128. VSO. -mel, et. (landbr.)

findelt planteaffald olgn., der anvendes som fo-
der. Landbo.II.122. -mester, en. (landbr.)

person, der fodrer og passer husdyr (heste:

MO.; bier: Frem.DN.650) olgn.; nu især:

mand (ofte baade m. teoretisk og praktisk

uddannelse), der fodrer kvæget, opdrætter

kalve, forestaar malkningen og passer svinene

(som siandsbetegnelse nu foretrukket for Røg-
ter;. LandmB.ilI.407. LandbO.II.166. Zak
mels.(Tilsk.l917. 11.244). -middel, et.

(landbr.) stof, der indeholder tilgængelig næ-
ring for husdyrene; foderstof. MB.1848.15.
LandmB.lI.92. LandbO.II.122. -ne>d, et.

(foræld.) stykke kvæg, som fæsteren var for-

pligtet til at holde paa foder vinteren over

for herremanden; ogs. om selve forpligtelsen

ell. den dermed forbundne udgift. Moth.F269.
DanmRigHist.II.680.

|| f (nedsæt.) om per-

son, som lader sig føde ell. underholde af
andre. Moth.F269. -penge, pi. (især land-

br.) d. s. 8. -løn. smst. LovNr.9^^/sl872.§6.
JakKnu.S.184. Feilb. -plante, en. (især

landbr.) plante, der anvendes som foder for
husdyrene (jf. -urt, -vækstj. LandmB.II.75.
MentzO.Pl.202. -poste, en. (især landbr.)

pose m. foder i, som bindes under hestens

mule; mulepose; ogs. d. s. s. -sæk. VSO. MB.
1820.7. Etlar.GH.11.7. Tolderl.F.lII.65.
-skaffer, en. (dial.) person, der forestaar fo-
dringen. MO. Feilb.IV.151.\\spec. om hoved-
driveren ved studedrifter, der rejste i forvejen
og sørgede for foder. sa.BL.156. -skind,
et. [II.4] (nu næppe br.) pelsværk. *Af Zobler
faaes det Foder-Skind,

|
Hvori de Store

svøbes må.Abc.l6. (jf.Oehl.SR.27). sml.:

en . . Mand, med en rød Foderskinds-
hue paa Hovedet. jH'aMc^.J.5. -smør, et.

(landbr.) smør, hvortil mælken er taget fra
(stald)fodrede køer (mods. Græssmør/ Landm
B.11.117. -stand, en. 1) (især landbr.) et

husdyrs ernæringstilstand. Køer og Heste
struttede af god FodeTstanå. EBrand.UB.
214. (koen) var i daarlig Foderstand. J.n(Z

Nx.DM.181. sætte Hesten i god Foderstand.
Landbo.11.141.

||
(spøg.) om mennesker, han

er i god foderstand
\ 2) \ tilstanden ell.

forholdene m. h. t. foderet. Det var et daarligt
Aar, Foderstanden var slet, og han havde
i Grunden aldrig haft Raad til at holde
saa god en Hest. Gjel.R.115. I. -stof, et.

(især landbr.) d. s. s. -middel. LandmB.II.101.

Klid og andre findelte Foderstoffer. 5efc.
16/12 1898. IL 2. b. jf Wied. TK. 16L \\ hertil

:

Poderstof-forening, -forretning, -handel, -mar-
ked ofl. II. -sto^ et. [II.3] (især r) stof der
især bruges til fo(de)r i klæder, et gammelt
en gros Hus i Klædevarer og Foerstof-
fer. BerlTid.'^kl922.M.10.sp.5. -strikke,
en. ^ reb, som i de beredne hærafdelinger
anvendes til sammenbinding af hø- og halm-

10 bundter, naar der fourageres. SaUVlII.322.
-stnd, en. (landbr.) stud, som fedes paa
stald om vinteren for saa at sættes paa græs
næste sommer (jf. StaldstudJ, Moth.F269.
Adr.y41762.sp.l3. Landb0.11.138. -sæk,
en. (især dial.) sæk, hvori foderet til hesten(e)
medbringes paa køre- ell. rideture (jf. -pose/
Moth.F269. Blich.IV.440. SvGrundtv.FÆ.
1.226. Feilb. I. O -trang, en. (1. br.) man-
gel paa foder. Moth.F269. Almuen, hvis

20 Heste for det meste i Foertrangen vare
ødelagte.MB.l 743.853. Zetlitz.BS.l 7. »Brød-
mangel er vel tung, meer tung dog Foder-
trang. Bein.1.29. II. f -trang, adj. d. s. s.

-knap. Et fodertrangt Aar. Olufs.(MO.).
\ -tægt, en. plyndringstog efter foder,
(nogle ryttere) havde vovet sig langt ud paa
FoeT-Tægt.Grundtv.Saxo.IlI.228. -nrt, en.
(især landbr.) d. s. s. -plante (jf. -vækst/
Olufs.NyOec.1.71. MentzO.Pl.207. -Tikke,

30 en. Sf en slags vikke, der dyrkes som foder-
plante, Vicia sativa L. VSO. LandmB.III.
141. Bostr.Flora.1.238. -TOgn, en. (landbr.)
lille vogn ell. bør, hvori foderet køres til

baasene. Skjoldb.Q.44. Landb0.lll.212.
-Tsekst, en. (nu 1. br.) d. s. s. -plante (jf.
-urt;. Olufs.(MO.). S&B. -værk, et. [n.4]

flt. (sj.) -er ell. f -e (Slange.ChrIV.478).
(nu især CPj pelsværk. De jage og skyde
. . biørne og ulve, hvoraf de bringe meget

4ofoorverk til veie.llolb.DNB.26. De for-

nemmeste og prægtigste Foerværker ere
Sobel og Hermelin. Hallager.80. Dette Dyr
kaldes en Odder . . det giver et fagert
FoervæTk.Hauch.V.126. hun puttede sig
ned i sit forværk, og så kørte de atter.

NMøll.H.82. billedl: *Ved en snehvid Barm
jeg laa,

| og Natten slog sit Forværk blødt
ud over

I min Nakke, Drac/iw.6rGr.97. Troels

L.BS.1I.57.
II

gen. fo(de)rværks brugt som
50 adj. ell. 1. led af ssgr.: (lavet) af pelsværk.

den FoTværkskaahe. lng.LB.lV. 181. *Den
plumpe Bjørn Du (o: naturen) knapper
selv en Foerværkspels om Livet. Kaalund.
91. en Tjener havde hængt en Foerværks
Kappe over hans E.ofåra^. Etlar.GE.L83.
billedl. :*I)e sidste Ellekroners Graa

|
drager

en Foerværksbræm langs Markens Silke-

tæppe. Jør^.Sf. 55. -Tært, en. (især iii)

person, som har en foderhest paa foder. MB.
60 1852.296. Tjenesteregl.14.

Fode-saal, en. se Fodsaal.
-fodet, adj. {af Fod; jf. -føddet) som

sidste led af ssgr. [-|fo'8ai], især til Fod 1,

fx. bar-, brun-, plat-, ømfodet ofl. \\ smsat.

m.num.: en-, to-, trefodet osv.,somhar
een, to, tre osv. fødder; spec. (til Fod 6; metr.)
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om vers: som indeholder to, tre, fire osv. verse-

fødder. Recke.Verslære.25. Mikkel3.SproglS.

135. Den femfodede Jambe er bleven vor
Alexandriner. Brandes.XIII.382.
Fode-trin, -tvæt, -vendiiig, se

Fod-trin, -tvæt, -vending.
Fod-fald, et. (øgs. Fodefald, se ndf.;

Jf. falde en til fode u. Fod 1.5^. 1) fCP, høj-

tid.) det at kaste sig ell. knæle ned foran en

{som tegn paa ydmygelse, stor ærbødighed,

tUhedelse otgn.). 'Jeg dagligdags vil gjøre
|

Et Hjertens Fod e -F ald. Ain^o^S^. *See,

hun er neppe voxen til,
|
Før hun og,

ligeledes |
Som hendes gode Moder, vil

|

Med Fodefald tilbedes. Pa/«<.i5. 'han er

Prins, det bør I mindes,
|
og forlanger

Fodefald.Blanm.Manddom.(1900).110.F od-
fald: Moth.F265. saa gik hun paa sin Fod
til Majestæten, som gjæstede Aars, og
gjorde Fodfald og udvirkede Naade og
Miskundhed. Goldschm.VIII. 323. JLange.
BM.152. 2) (l.br.) bedeskammel (i en ka-

tolsk kirke), han saa hende knælende paa
Fodfaldet. EmilBasm. A. 98. -faldende,
part. adj. (nu næppe br.) om person: som
gør et fodfald (1). vAph.(1764). VSO. -fan-
terist, en. (soldat.) omdannelse af Infante-

rist (jf. -soldat;. Dania.III.75. CP -fast,
adj. (1. br.) som er fast paa foden (jf. -sik-

ker samt fast i foden u. Fod l.i). 'Jeg
ønsker jer fodiaste, rappe Heste. YØster-
berg.MJ.09. overf: (biskop Fog) godkendte
Orden og Ligevægt; men samtidig næ-
rede han . . en hemmelig Sympati for de
omvæltende Bevægelser. Han var altid

fast på Foden, men fodfast i den Grad at

han kunde tillade sig dristige STpTins.Rørd.

TB.29. retlinede og pligtopfyldende, ba-
stante og fodfaste Mænd var de. ChEjerulf.
GU.59. -finger, en. «JfO.; især spøg.)

taa. Du gaar jo . . ind til Bens og falder

over dine egne YodhiigTQ.Schand.BS.291.
*din Fod, den spæde, |

min Mund berørte
|

med Morgenkys:
|
Fodfingre bløde . .

|

henrykt jeg talte dem
|
aJle \x.Drachm.YS.

73. „Hvad er Fodfingre for noget?" „Det
er det poetiske . . Udtryk for det prosaiske
Ord TæT.''AndNx.M.205. -Qed, et. se Fode-
fjed, -flade, en. d. s. s. -blad 1 (jf. -saal^.

Schand.BS.26. -fliset, adl [2.6] (bot.) om
blad: som er fodriboet og fliget. Drejer^ot
Term.36. Warm.Bot.695. -folk, et. (i ent.

m. koU. bet; i flt. nu 1. br.). 1) f fodgængere.
Kilden, hvor hen reyse saa vel Ryttere
som Fodfolck med Spand, Krucker og
BouteiUer. Holb.KB,.Interm. 2) (personer af
den) vaabenart, der omfatter de til fods tje-

nende soldater; infanteri; infanterister (som
officiel betegnelse især brugt efter Lov Vi
1867). DL.6—4—4. der faldt af Israel tre-

dive tusinde Yodld\k.lSam.4.10. Holb.VlJ.
6. Mall.SgH.148. Der var en Beskedenhed
udbredt over Soldaterne, især Fodfolket,
hver udpegede selv de Tappreste af Kam-
meraterne. HCAnd.XIl.320. MB.18o5.217.
Rytterkampen tog . . Vejret fra Fodfolket.

Fodgang;

JOlr.SD.III.103.
II t komme under fod-

folket, blive traadt ned i en trængsel ; overf.

:

gaa til grunde. Moth.F265. VSO. || heHU
ii: Fodfolks-regiment, -spade (kort spade,

hørende til fodfolkets udnistning), -værk
(værk, bestemt til kun at forsvares' af fod-
folk. MilTidsskr.1904.394) ofl. -form, en.

spec. : [2.i] ^ den nederste del af formen tU
en kanon. MilTekTiO.76. -fri, adj. «M0.;

10 jf. ty. fussfrei) om kjole : kort, saa at fødder-
nes frie bevægelser tkke hindres, (han) kon-
verserede en fregnet syttenaarig i fod-
fri Kjole. Bang.S.103. Cyclehb.56. Hun er
voxen af Skikkelse, men har fodfri Kjole.
Baud.S.47. I. -fseste, et. (nu sj. Fodefæste.
Drachm.DM.57. sa.M.17. poet., sj.: Fod-
fæst. sa.DM.116). 1) [1] det at anbringe sin

fod fast ell. sikkert et sted; ogs. sted, hvor
man kan anbringe foden ell. staa fast (jf.

20 fæste fod u. Fod 1.4^. MothJF265. trium-

f
herende svang (jeg) mig op paa det sidste

odfæste. BaggesJ)VJXJ283. de dristigste

Bjergstigere maae i Isen hugge sig Trin
til Fodfæste. HCAnd.VIl.195. han vaklede
i sit usikre Fodfæste (o : paa skøjter). JP
Jac.II.231. Den Gren, hvorpaa han havde
søgt Fodfæste, knækkede, og Drengen
ståede til Zorden. Pmt.LP.V111.269. (1.

br.) om ting: (huset) har fastere Fodfæste,
30 end det seer ud til, og Stormens Ma^
knækkes ndenlor. BoganJ.lll. \\ ofte bil-

ledl.: fast eU. sikkert grundlag ell. stilling;

fast fod. Den præstel^e Virksomhed har
sit Fodfæste i Ordet. HNClaus.Præstefr.l5.
jeg staaer i gammel Tid og kan ikke faae
ret Fodfæste i den nye. HCAnd.VIII.206.
Som de andre (emigrantforfattere) tager
(Fru de Staél) Fodfæste i Rousseau. Bran-
desJ.V.190. Raffles . . gennemførte sin Mis-

40 sion, Englands Fodfæste i Bagindien. JV
Jens.0M.19. Nord for Limfjorden synes
(karpen) aldrig ret at have faaet Fodfæ-
ste. BMøll.DyL.IIl.139. Samdrægtighedens
Aand vandt bedre Fodfæste i det danske
Fo\k.Dannebrog.^ynl907.1.sp.6. 2) (sj.) fæste
ell. støtte, hvori noget anbringes; fod (2.1^.

Hun tager Korset paa Bordet ud af Fod-
fæstet. Oehl.DJ.30. n. -fæste, v. {ænyd.
d. s.; jf. -fæstning; nu næppe br.) d. s. s.

50 fæste fod (se u. Fod 1.4^. 'Betroe mig
Fuldmagt til at underhandle . .

|
Om Deel

i Riget, som de bød Jer før.
|
Fodfæstet

(Boye.PS.II.41: Staaer Foden fast; først,

kan Skjebnen vel Jer unde | Engang at

sætte Fod paa deres Hals. [BoyeJ.Svend
Grathe.(182q).46. f -fæstning, en. d. s. s.

I. -fæste 1. JJuel.159. VSO. -fedsel, en.
(med.) fødsel, hvorved fosterets fødder (ell.

ene fod) først viser sig (jf. -stilling^. Panum.
60 215. -gang, en. (ogs. Fods-. ThomLa.AH.

165. Saaby.''), (især dial.) om en hests gang
(mods. Galop, Trav osv.); skridtgang. Veien
var saa steenet . . at Hestene . . ikke kunde
gaae uden Fodgajig.Bagges.L.I.321. mit
Asen vUde kun frem i Fodg&ng. HCAnd.
IX.36o. Hesten bærer mig umærkelig og

V. Rentrykt »/, 1922 6
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let i Fodgang henad den jevne (vej). CK
Molb.Span.138. m. h. t. kørsel: Trængselen
derude syntes endnu større, end om For-
middagen, vi kunde kun kjøre i Fodgang.
HCAnd.I.176. Det er altid rigtigst . . at

lade (hesten) begynde smaat. Er det tunge
Læs, der skal trækkes, da er Fodgang det
sædvanlige; er det med et let Køretøj,

man skal af Sted, maa man begynde med
en „LvLntetrav''. LandmB.II.221. Feilb.

\\

m. h. i. mennesker. Han kom gaaende i rask
Fodgang. Kvæmd. -garde, en. JaJ garde,

der tjener til fods (mods. Hestgarde). Politie-

vennen. 1801. 2668. VSO. Schack. 93. Fod-
garden med de vældige Bjørneskindshuer.
Schand.0.1.34. -garder, en. (nu l.br.)

soldat af fodgarden. Hun er saa høi som
en Fodgarder. FSO. CBruun.Kbh.III.383.
-gardist , en. (1. br.) d. s. smst. 385. jf.

:

et Fodgardistregiment. BMUnter.É.I.
131. -gendarm, en. (1. br.) gendarm til

fods. MB.1841.161. AndNx.S.156. -gigt,
en. (nydann. som overs, af Podagra; „et
finere, formildende Udtryk." ievm.; jf.
-værk; 1. br.) Meyer. ^622 (u. Podagristj.
(han) beklagede meget, at han, formedelst
Fodgigt, ikke kunde komme til Kongen.
Oversk.L.458. AndNx.DM.IV.162. SaU
VIII.323. -gled, et. (sj.) det at foden glider,

saa at man falder. Hvor let kan ikke en
Svingel, et Fodgled eller en Ruus om Nat-
ten drage en Fodgænger . . ned i Strøm-
menJ'o/i<ievew»ew.i798/99.i6. -glas, et. [2.1]

(fagl.) drikkeglas, som er forsynet m. (stilk

og) fod. OrdbS. f -grnnd, en. fast grund
at staa paa; basis, overf.: Den Sikkerhed
og Tvangløshed, der for lidt mere Liv,
Aand og Følelse vilde være en ypperlig
Fodgranå. Bagges.(MO.). -gænger, en.

(ænyd. fodganger(e), -genger, gJda. foth-

gonger(e) ; efter mnt. votgenger, jf. ty. fuss-

ganger) 1) person, der gaar til fods. Naar
du løb med Fodgængere, og de gjorde
dig træt: hvorledes vil du da kunne kappes
med Heste ?J'er.i^.5. Holb.HP.II.9. haner
en god FoågiængeT.PAHeib.Sk.III.266.
Gymn.(1828).14. Bogan.II.156. jf.: *Slejp-
ner, du lette

|
Fodgænger paa Yisiv.Grundtv.

PS.V.167.
II t d. s. s. -soldat. Det Folk som

Johan Rantzow bragte over til Skaane be-
løb sig ikke meere end til 1000 Fodgæn-
fere og 300 Ryttere. Solb.DH.II.203. sa.

>NB.375. Stor . . var Keiserens Ridder-
Skare, men dog var Fodgiængernes Antal
endda langt større. Grundtv.Snorre. 1. 214.

2) t bonde i skakspil. Spillebog.(1786).188.
-gænger-inde, en. (sj.) kvindelig fod-
gænger (i). Blich.IV.146. -gsengerske, en.
(sj.) d. s. Bahb.E.1.88. -gærde, et. (1. br.)

fodende af en seng olgn. (mods. Hovedgærde;
jf. Fod 2.9;. MO.^ (u. Gierde;. han sad og
hulkede ved Fodgjærdet af hendes Seng.
Etlar.X.207. LBruun.SK.19. han . . fejede
med en Armbevægelse Gardinerne ned
til Fodgærdet. GyrLemche.D.44. -Iiali^ke,
en. (fagl.) en slags hakke, der minder om

en spade. LandmB.I.314. -bammer, en>
(foræld., fagl.) hammer, der bevægedes ved,,

at man traadte paa en bøjle omkring ambolt-
stokken. OrdbS. -liilde, en. (landbr.) hilde
til at sætte paa foden af kreaturer. Feilb.

SjællBond.81. -bugge, v. {efter oldn. fot-

h9ggva; sj.) afhugge (ens) fødder, to andre
mænd blev dræbte . . og to fodhuggede.
KKalund.SS.1.318. -hviler, en. (fagl) ind-

10 retning til at hvile ell. støtte fødderne paa,
især paa en motorcykel. Pol."/6l922.12.sp.3.

\\

(foræld.) indretning paa forgaflen af en cy-

kel til at hvile fødderne paa ned ad bakke.
Cyclehb.37. -hær, en. (sj.) (hær af) fodfolk;
infanteri. Blich.(1846).lV.67. O -hoj, adj.

[4] Sneen laa fodhøj. TroelsL.VII.152. Vog-
nene stak i det fodhøje MvLååer. Bang.T.
183. et fodhøjt, juvelbesat Sølvskrin. Pont.
LP.II.84.

20 -fodig, adj., kun som sidste led i ssgr.

{jf. ty. -fiissig; afl. af Fod; nu næppe br.)

d. s. s. -fodet. til Fod 2.2: Østsiden (af et

dige) vil det i Reglen være nok at give
et 3-fodigt Anlæg og en retlinet Side. J.w-
dres. Klitf. 285. || (jf. Fodtone; 1. br.) til

Fod 4: cT (især om orgel) som betegnelse for
tonehøjden, to og eenfoddig (alm.: 2 og 1

fodsj Stemme (o: 2 ell. 3 oktaver over nor-
malstemmen). MusikL.(1801).83.

30 Fod-jærn, et. (foræld.) fodlænke; fje-

der (H); fodbøjle. vAph.(1759). VSO. MB.
1832.159. Brandes.X.515. || ogs. Js; d. s. s.

-angel. Sal.VI.754. -kiste, en. [2.i] beteg-

nelse for en forældet kistetype, hvis for- og
bagside har to lodrette hjørneplanker, som er

forlængede under kistebunden og danner ki-

stens fødder, afstivet af vandrette brædder.

(Kalk. 1. 578). TroelsL. II. 146. CA Jensen.

Danmarks Snedkere.(1911).9. f -klaver,
40 et. pedal (paa klaver ell. orgel). MusikL.

(1801).192. -klæde, et. (jf -tæppe; sj.).

(Sakso) optog fra Fodklædet paa Flise-

gulvet en liden, siirlig Afskrift af Svend
Aagesens Historie. Ing. VS.1.6. smst.58. 201.

-knægt, en. (foræld.) d. s. s. -soldat. Moth.
F265. Slange.ChrIV.184. han blev værvet
som gemeen Fod-Knegt. CPBothe.JN.261.
MO. -kold, adj. især om lejlighed olgn.:

kold for fødderne (jf. -kulde^. i Deres viden-
50 skabelige Lokale, hvor der ved Vintertid

er forbandet ioå^^o\åt.Schand.AE.152. (flise-

gulvet) var i høj Grad fodkoldt. TroelsL^
III.80. -kreds, en. [2.2] (arkæol.) stensæt-

ning omkring foden af en gravhøj olgn,

SophMull.V0.80. 105. O -knlde, en. kulde

ved gulvet i en lejlighed olgn. (jf. -kold^.

Thermometrene blev . . anbragt en Tomme-
over Gulvtæppet for daglig at konstatere
Yo6k\x\åen.Bang.GR.41. Fodkulde . . kan

60 jage Dem ud af den bedste Lejlighed. K
Lars.GV.17. tD -kys, et. At stædes til

Yo^ys (0: hos paven).VSO. MO. Sal.VL
765. 1. t -lang, en. d. s. s. Fod 4. Man
trækker den høire Fod fra den venstre i

lige Linie, en Fodlang, fremad. Dandsek.

(1801).12. Ih CP -lang, adj. (1. br.) t) om
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dragt: som naar ned til fødderne; fodsid.

De unge Mænd (i renæssancetiden) ophørte
at bære den fodlange Overkjortel. KortjHj'.

113.21. 2) [4] 1 fod lang. MoihJ^^Go. Haand-
gem.483. -lappet, adj. [2.6] (bot.) om blad:

fodribbet og lappet. Drejer. Bot Term. 36.

Warni.Bot.693. -led, et. sammenføjningen
af foden og benet; ankelkd. VSO. Drachm.
DD.63. Panum.54. -leje, et. [2a] neder-

ste leje for en staaende aksel, paa hvilket den
hviler (jf.-p&nåe samt Terne). SaUVIlI.324.
-let, adj. (sj.) d. s. s. fodelet. (Kalk.V.261).
EjælpeO. -Il8t(e), en. [2.2] (t»m.) frem-
springende liste nederst paa et fodpanel. Til
alt Panel hører en Fodlist indtil 2V2" Bred-
de. Arbejd8løn.30. -liste: GnudtzmMtisb.169.
-læge, en. person, der giver sig af med
fodpleje. KPont.Retsmed.III.166. Krak.1916.
670. -lænke, en. lænke om en fanges fod

(jf. -bøje, -jærn^. Hvo der hasteligen gaaer
efter hende, kommer . . som i Fodlænken
(Chr.VI: bolt^, der er tU Daarens Tugtelse.
Ords.7.22. Fodlænken slæber efter en ud-
brudt ^\sive.HMatthi€ss.BG.13. -lab, et.

(sport.; nu 1. br.) kapløb. Hvert andet Num-
mer vil blive Cykleløb, hverandet Tov-
trækning eUer Fodløb, Spydkastning, osv.
Dagbl.yal894.3.spJ2. -laber, en. (sport.;

nu 1. br.) (kap)løber. Dannebrog.^°Ul910.6.
8p.6. -las, adj. (især Oj de fodløse Sø-
mi\ser.BøvP.III.396. en fodløs Dobbeltørn.
PBGrandjean.Heraldik.(1919).123. | tU Fod
2a: skaarede Underkopper og fodløse Vin-
glas.Schand.TFJ.2o9. -maal, et. (f Fode-).

I) [l.i] t.l) CP en fods udstrækning (Icengde).

Enrico har altid været stolt af at han pas-
sede Fodmaal med den nuregerende Pave.
KGBrmdstl2 Historierfraltalien.(1909).88.

1^) (sko.) redskab til at maale fodens længde.
ShomagbJSO. Haandv.46. 2) (nu 1. br.) d. s. s.

Fod 4. Skal det beregnes efter Fodmaal
eller Alenmaal ? FSO. 3) [6] (metr.) 3.1) f
d. s. s. Fod 6. Fodemaal eller Stavelsemaal
ere visse Dele, som en Verslinie afmaales
eller afdeles xJBadtn.Gram.267. Bahb.Stiil.
101. GrundtvJ'S.VI.378. 3.2) (1. br.) indde-
ling i fødder, 'kan man Stavelserne tælle

|

Og maale dem og veie deres Vægt
| Og

see, at Versets Fodmaal er correct. S^rz.

DJI1.162. Kyrre.HH.84. \ -maal er, en.

[6] (nedsæt.). Latinskolens Fodmaalere (0:
pedantiske metrikere), der paa deres Krybe-
Krage til Parnasset . . drev allehaande
Spøgeri med „Fuglen Phenix." Grundtv.
Phenioc-Fuglen.(1840).lo. -madras, en.
mie madras til at stille paa kant i sengens
fodende. NatTid.^y,1913.M.TilU.sp.4. -mal,
en. (fagl.) redskab, bestaaende af to sammen-
hængende ben (af hvilke det største er 1 fod),
tU overføring af vinklen ml. to flader til

andre genstande. Funch.MarOJ.44. -mand,
en. (soldat.) d. s. s. -soldat. DaniaJII.75.
-mandskab, et. 5i (1. br.) d. s. s. -folk 2.

MB.1832.317. -mortér, en. [2.i] ii mor-
tér, som er støbt i eet m. en flade ell. fod,
hvorpaa den staar. en 24pdig Fodmorteer.

»tnst.1843.386. OpfB.^IIJ31. -mur, en.
[2.2] (dial.) grundvold af sten under yder-
murene paa et hus (jf. -rem^. [KHWith].
LæsningforBøm.(1866).33.Esp.80.jf.:(han)
holdt (støvleknægten) under Armhulen som
en Krykke og støttede den mod Fodmurs-
kanten fordi den var for kort.AndNxJ^EJ.
42. -mærke, et. [4] J, om mærker, der er af-
sat m. 1 fods mellemrum, fx. amningsmærker.

10 OrdbS. -nervet, adj. [2.6] (bot.) d. s. s. -rib-

bet. Drejer.BotTerm.30. Lange.Flora.xxx ri.

-note, en. [2.4j note ell. bemærkninger, soyn

er trykt under teksten paa foden af en side, og
hvortil der henvises i teksten. SigMull.(Pol.
^^/iol905.2). Udgiverinden maa mange Ste-
der i Fodnoter korrigere Texten.VVed.(Dag
Nyh.^yia913.1.sp.l). Selmar.^l3L -pande,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -leje. Larsen. OrdbS.
-panel, et. [2.2] (især tøm.) lavt panel,

20 som beklæder væggene ved gulvet. Gnudtzm.
HusbJ243. Arbejdsløn.33. -pert, en. ^ tov
langs underkanten af ræerne til støtte for
folk, der arbejder paa disse. TeknMarO.42.
-pine, en. (sj.) d. s. s. -gigt. OAHovgård.
Overs.afAlexiadenJl.(1881—82)J293. -pla-
de, en. [2.1] (fagl.) plade, hvorpaa en søjle

olgn. hviler. Gnudtzm.Husb.181. LandbOJI.
140. -plan, et. [2.2] (især bygn ) plan, i

hvilket en bygnings basis ligger. Gnudtzm.
30 Husb.56. -pleje, en. det at pleje ell. passe

foden; især om en fodlæges behandling eU.

virksomhed (pedicure). Hjemmet.1912.967.8p.
1. Haandbog i YodTi)\e\e.IdaSpies^bogtiiel.

1915). -pose, en. en fodret pose, som an-
bringes om fødderne for at holde dem varme
(isærpaa køreture olgn.). Om Vinteren kand
. . end ikke Fod-Poser holde mine Fødder
yarme.Holb.EpJII.334. Der er Fodposer
i Slæden. Joirfr.Z7S.FJi. Schand.BS.9. jf:

40 (rødgranen) kan danne Læ — være „Fod-
^ose" — for de mere ømfindtlige Arter.
>agbl.'y61907. TilU.sp.l. samt: Et saadant

Træ, der i sin Ungdom har været holdt
nede af Vildtet, kommer senere til at staa
med en „Fodpose", et Virvar af tætstillede
Grene omkring Foden af Træet. Naturens
VJ916.164. -po»tf en. i) postbesørgelse ved
en mand til fods; gangpost; gaaende post;
især (foræld.) om en nu ophcevet institution

50 i Kbh. til indenbys postbesørgelse. Fodpost
er indrettet for Kiøbenhavn, udentvivl
efter den engelske Penningpost. 5ad«n.
JurO. 1.152. Anonyme Angreb, plumpe
med Fodposten mig tilsendte Breve . .

hørte til denne min Livs-Periode. lfC4nd.
XI.121. Brandes.XIII.371. OpfB.U.275. ||

hertil: Fodpost-bestyrer, -brev, -bad, -frimær-
ke (Schand.UM.3), -kontor (Gylb.L52),
-mærke (Goldschm.Vin.130) ofl. 2) (l.br.)

da postbud. CBemh.NF.III.103. at gaae hele
Dagen som Fodposten gjennem Gaderne
og ringe Folk fra deres Arbeide..fft€r/c.F.

47. -pnmpe, en. især om en slags cykel-

pumpe, som man holder fast mod jorden m.
foden, medens man pumper. Aftenbladet.*/«
1911J.sp.l. -pund, et. [4] (fys.) kraft, der

6*



87 Fodpunkt fodre

formaar at løfte, et pund en fod i vejret

(brugt som maal for mekanisk arbejde); pund-
fod (0,15693 kilogrammeter;jf. -tonj. MøllH.
11.123. den saakaldte Hestekraft . . anslaas

tU 480 Fodpund. OpfB.mi.40. Eøffd.Psyh
186. -punkt, et. (jf. Fod 2.2). 1) (mat.)

Fodpunkt . . for en Linie vinkelret paa en
anden Linie ell. en Plan er det Punkt, hvori
den vinkelrette træffer Linien ell. Planen.
SaUVIlI.325. 2) (astr.) det punkt, hvori ver-

tikallinien forlænget nedad træffer himmel-
kuglen; nadir. Eilsch.Term.45. Sal.XIII.136.
billedl. : *Had til det Ondes Magt er Kiær-
lighed, som vender

|
Sig paa sit Fodpunkt,

uforandret, om. Bagges.lII.145. -rap, adj.

(poet.) hurtig til bens; rapfodet (jf. -snar}.

*Ham gjensvaredpaastana den Helt fod-
rappen Achilles. Wilst.Il.1.4.

I. fodre, V. ['fo'ra; ogs. 'foCOSra] (ogs.

skrevet fo(e)rej. -ede. vbs. -ing (s. d.). {glda.

d.s., oldn. f69ra, ty. futtern, fiittern; til I.

Foder)
I) give foder. 1.1) til I. Foder 1: give

(et dyr) foder; give æde. (især m. h. t. større,

firføddede dyr, jf. MO.). velfodrede (Chr.

VI: vel-forede^ . . Heste. Jer.5.8. der er
stor Forskiel paa at foere to Par Heste
imod et Par StnAe. Adr.'yil762.sp.3. Den
Dag, man gaaer paa Jagt, maae Hundene
ikke fores, førend man kommer hjem.Wer-
fel.Jagtb41. *De Fiske smaa i Parken,

|

. . hun fored med Brød. Winth.HF.297.
Værten sad og saå paa dem som paa Dyr
i et Menageri, der blive fodrede. Schand.
TF.1.130. billedl: Man skal fodre sine

Karusser og gøre sin Whisky stærkere!
Wied.Fæd.Titelblad. (1. br.) m. obj. og præd.:
Øxne fores . . fede. Høysg.S.47. man fodrer
Køerne magre ved i længere Tid at give
dem Kartofler i Mængde. UniversitetetsAl-

manak.1849.45. talem. (nu næppe br.): Naar
man foerer godt, kiører man godt. VSO.
fodre paa hammelen, se Hammel.

||

fodre af (jf. u. bet. 1.2J. 1. (især dial.)

give det sidste foder om aftenen (jf. I. af-

fodre;. Moth.F270. En Karl, som havde
foret af, gik over Gaaxden. PMøll.1.278.
Winth.VIII.54. At give Kvæget den sid-

ste Røgt kaldtes at skytte af. Naar man
derimod gav Hestene deres sidste Foder,
fodrede man ai.NordsjællF. 1.133. Sjæll
Bond.80. Feilb. 2. (jf. bet. 2; sj.) m. h. t.

plantevækst: lade (græs osv.) blive afædt som
foder. Paa Udmarkerne vokser ikke stort

andet end Lyng, hvilken tildels fores af,

dels ogsaa rives til Biænåsél. FNSkovgaard.
B.362.

Il
fodre op (jf. opfodrej. 1. ved

fodring bringe til vækst og trivsel; opdrætte

;

opføde; ogs.: bringe i (særlig) god foderstand;
fede (op), den 9de Juni naaede vi Brønlund-
Fjorden (i Grønland), hvor vi foreløbig
gik i Lejr for at fodre Hundene op. BerlTid.
^ysl922.Aft.4.sp.2. 2. forbruge ved fodring.
fodre alt kornet op I 1 .2) (dagl., især spøg.)

til L Foder 2: give (et menneske) føde; give
noget at spise. *I)et man kalde kan at

slaae tU Søren 1 . .
|
Nu har Entrepreneu-

ren
|
Fodret sine Børn. AMecke.EnOldgesell.

(1860).42. For fem Aar siden husede og
forede jeg ham en hel Sommer. Sc^awa.
BS.362. *Rigmændene fores ved Arbejder-
Slid. SocialistiskeSange.(1885).4. jeg (boede)
en garQon. Jeg havde to Værelser i et

lUle, étetages Hus . . En flink og elskvær-
dig gammel Dame fodrede mig. HKaarsb.

ip M.261. II
fodre af, (dagl.) give (en) saa

meget at spise, at han bliver mæt; give (en)
godt (ell. meget) at spise (jf. I. affodre samt
u. bet. 1.1j. Gadeordb.^ Ditte havde netop
fodret de fire Knægte af. AndNx.DM.IIl.
127. 1.3) (især spøg.) overf. anv. af bet. l.i

og 2. at fodre (o : nære) Baalet med tørre
Grene af udgaaede Træer gav Arbeide
nok. Bogan.I.163. de to Innerwings (o: i

fodbold) fodrede jævnligt deres Fløje for-

20 træffeligt (o : gav mange bolde ud til fløjene).

DagNyh.^V&1922.5.sp.5. m. h. t. noget abstr.:

jeg VU endnu en Stund fodre hans An-
masselser, at han kan gjøre sig ret tyk.
CBernh.III.288. 1.4) (farv., nu næppe br.)

til I. Foder 3. efter Paasætningen fodres
(o: tilsættes) (kypen) fordetmeste med Kalk.
BOlsen.Farvebog.(1858).121.

2) (nu kun dial.) intr.: indtage sit foder;
æde; spise. 2.1) til I. Foder 1. Formodent-

30 lig har han (o: en hund) foret saa glubsk
i Suppen, at han er faldet ned i Fjerdin-
gen paa RoYedet. PAHeib.US.259. Den
brune Hest vU ikke fodre i Dag. Kværnd.
2.2) til I. Foder 2. slig mig. Præst, naar
skal vi fodre til Middag? AlbHansen.Dalby
Præstegaard(1866).28. || talem. fodre med
kongens heste, (nu næppe br.) spise til

middag kl. 12. Levin.
II. rodre ell. fore, v. [ifo*ra] -ede. vbs.

ki -ing (s. d.) {glda. fo(d)re (Brandt.BD.I.127.
310.11.234), oldn. foQra; vel laant fra mnt.
voderen, voren (ty. fiittern^; til II. Foder)
1) (fagl.) beklæde (en ting m. noget) ud-
ell. indvendig, en Cylinder af Jærn skal
fodres med Bronse for at tjene til Salt-

vandspumpe. Wagn. Tekn. 269. Dersom . .

et Taphjul er ridset indvendig . . saa maa
det fores . , Foringen maa . . være rund
. . Det bedste Materiale hertU er hamret

50 Plademessing. Urmageri. 54. Pumpekam-
meret er foret med Metal. Scheller.MarO.
fo(d)re et ankertov, A^ omvikle det paa
visse steder m. kabelgarn. VSO. MO. fo(d)re
et fartøj. J, 1. beklæde det indvendig m.
planker ell. brædder. VSO. SøLex.(1808).
Scheller.MarO. 2. tætne det udvendigfra ved
savspaaner olgn., medens det ligger i van-
det. OrdbS. lodret kugle, se Kugle.

||

Sandpapir foret op paa Fap. AnkerKyster.

60 Omlndbinding.ll.(1920).ll. 2) sætte fo-
deriet klædningsstykke olgyi. den kaal-

de Luft foraarsager, at de maa bruge fo-

rede Klæder. Holb.Ep.IV.137. *Mod Kulde
de med Peldtz og fored Verk sig klæ-
der. Falst.0vid.l26(jf. Foderværk;. Stub.67.

*Din Fløielskjortel foeres med Sobel og



89 fodre Fodsaal 90

Maard. Winth.TI.199. Hun slog sin korte
forede Kaabe tæt om Hals og Bryst.
SchandJF.74. | (nu næppe hr.) tkkede en
person fodrede kkeder; klæde varmt paa
(vist kun i part. fodret brufft som adj.J.

•Han havde sig forsiunt mod Kulden, var
yelfoeret. nolbJPaars.94. *See hist en foret
Vandringsmand,

|
Forsøg nu. Stymper!

om du (o: vinden) kan
| Med al din Magt

meeler. Borrehye. TF.121. MB.1798. 912.
*Kornet (er) meiet | Til Foring paa S^d.
Grwidtv.XM.154. Feilb.

III. Fodring eU. Foring^, en. vbs. tit

n. fodre; ogs. konkr. (fagl.) til H. fodre 1:
det, hvormed noget er belaædt ell. fodret (Jf,
II. Foder 2). Foeringen i et Foderal. VSO.
Urmageri.54 (se «. H. fodre 1^. Q ^ inden-
bords plankeklædning over spanterne. VSO.

den Kappe fra ham rive. Storm.(BahbXB. lo Hrz.XVin.230. SchellerMarO.230. hertil:

1.525). (dagl., nu næppe br.) overf.: Han
er foeret (o: upaalidelig). VSO. (jf. laadden,
uldeny.

III. fodre, V. se fordre.
Fod-reb, et. spec. Qandbr.): reb om

foden paa en tyr. Wied.SJ98. GJ -rejse,
en. rejse tU fods; fodvandring; fodtur. Hahb.
EJ1.319. Fodreise fra Holmens Canal
til Østpynten af Amager. ECAnd.(bogtitel.

Foringsplanke. Harboe.MarO. ogs. : planke-
beklædning til beskyttelse af skibssiden mod
slid af ankertovet. Et Ankertovs Foering.
VSO. jf. Ankerforing.

IV. Fodring^, en. se Fordring.
Fod-rod, en. (anat.) betegnelse for den

bageste del af foden fra hælen til meUem-
foden (tarsus.) MothJ'265. HauchJIfU.52.
Flyvehuden .. omslutter Baglemmeme ind-

1829). Eventyr paa Fodrejsen. Hostr.(bog- 20 til Fodroden. BM&ll.DyLJM. Panum.53. |l

tiUU849). Davtds.KK.416. O -r^sen
de, part. adj. som rejser til fods. OehlJEr.
11.84. Brandes.V.365. to fodrejsende Stu-
denter. Pa«f.i*'i.65. i selvstændig anv.: hine
brave Fædre, der om Sommeren kun gaa
og vente paa en Fodrejsende, for at bede
ham indenfor. Tops.I.413. -rem, en. spec.

[2.2] (bygn.): det stengrundlag, hvorpaa et

bindingsværkshus hviler (jf. -mur^. Feilb.

BL. 28. HMatthies$.Gader.52
en. (bygn.) en slags tagrende, der er bred
og fladbundet, saa at man kan gaa deri.

GnudtzmJSu^.220.
Fodrer, en. til I. fodre; spec. (fagl):

apparat til fodring af bier olgn. BiavlJ.ll.
Fo(d)re-r«r, et. [II.l] ø Forerøret

. . er et Middel til at holde Borehullet
frit for Indskridniog af de omliggende
Jordlag (o: ved brøndboring). Sal.HI. 794.

hertil: Fodrods-ben, om de knogler, hvoraf
fodroden bestaar (Moth.F26o. HVClaus.H.
195), -knogle, d. s. (Panum.53). -ryg, en.
(anat.) den opadvendte, hvælvede del af fo-
den (dorsum pedis). smst.55.

I. Fods, et [fo-'s] (alm. skrevet Fo(e)8^.

flt. d. 8. (til fodse; jf. H. fods; dial. (sjæU.))

spark. OverskJlJ220. Asmadæus . . gav
(grisen) et Fos, saa den spjættede ud tU

rende, 30 Siden. Stuck.III.315. Kommer vi to Mi-
nutter for sent om Morgenen — et Fos I

Er vi to Minutter for længe om vores
Smørrebrød — et Fos! Gaar vi to Minut-
ter for tidlig om Aftenen, — nok et Fosl
SvLaJ*V.21.

II. fods, interj. (ogs. fa(d)s^. {vel enten
imp. af fodse eU. ty. fuss brugt som udraab;

jf. fod (dig) u. fode 1 ; maaske dog besl. m.
adj. fos eU. fus; dial.) udraab tU en hest eU.

fod-ribbet, adj. [2.6] (bot.) om blad: 40 ko, som man vU have til at flytte eU. løfte
som har en mindre, til begge «dér forgrenet
nerve eU. ribbe i midten og en større, kun
opadtU forgrenet nerve paa hver side fra
grunden af (jf -nervet;. Sal.VI.767. I.

-ring, en. (den indiske fyrstinde) funkler
. . af Guld og Sølv, af Rubiner og Sa-
firer . . ligefra Fodringene til Diademet.
NatTid.Vtl913.Till.4.sp.l. | [2a] ring om-
kring foden paa en genstand. vAph.(1759).
e. br.

II. Fodring, en. (ænyd. foring; til I.

fodre) 1) som vbs. til 1. fodre 1. Fæ, der
kunde være indsat tU Foering.Di.5

—

6—9.

Adr.-^/il762.8j).3. Foruden Græs spiller
Hø en stor RoUe ved Hestens Fom-ing.
LandbO.II.140. | hertil (landbr.): Fod-
rings-forsøg, -kontrol, -lære ofl.ssgr.

Z) "^ det at skaffe foder til veje; fourage-
ring, de Danske . . droge ud paa Jx)e-
linff. Wand.Mindesm. 1.394. 3) (nu
di€U.) konkr.: det, hvormed et dyr fodres;
foder (l.l). DL.1—24—23. »Den gamle
Hæst man vel med Græs og Foring fe-
der. Falst.0vid.102. Et Knippe Høe, som
blev levnet af den Foering de Viise af
Østerland bragte med sig tU deres Ca-

feen«/ (ogs.: fas dig. OrdbS.(sjæU.)). Aarb
Frborg.1920.88. OrdbS.(jy.). jf.: „Jaja —
fos, min Tøs, du træder paa Snoren!" —
„Aa, du snakker til mig ligesom til et gam-
melt Øg." ZakXiels.Maagen.97.
Fods-, i ssgr. {^toQ^, gldgs., prov. ell. vulg.

'fos-; ogs. 'fo'5s-] kun i faa ssgr. tU Fod 1;

jf. Fod-, Fode-.
Fod-saal, en. (foræld. Fodsaale. SMos.

50 2.5. MO. Fodesaale. arundtv£SJVJ.90). d.

s. s. -blad 1. Hvert Sted, som I med Eders
Fodsaaler (Chr.VI: fodsole^ skulle træde
paa, skal høre Eder til. 5Mos.ll.24. (herren}
har givet dig et bævende Hjerte, Israell

saa mn Fodsaale har ingen Hvile. IngJEF^
11.184. om dyr: (duen) fandt (ildce) det^
den kunde hvile sin Fodsaal (Chr.VI: fod-
saale^ paa. lMos.8.9. Insektædeme er smaa
. . Dyr, der har Poter og gaar paa hele

især 60 Fodsaalen. BMøUJ>yLJ..39. | fra hovedisse
til fodsaal, (nu næppe br.) d. s. s. fra isse

tU fod (se u. Fod 1:2). der var ingen Lyde
paa ham fra hans Fodsaale (Chr.VI: fod-
soley og indtil hans Hovedisse. ^SamJ4.
25. Thomsen blev ved at bancke Præsten
fra Hovedisse til Foedssaale elændig. Ære-
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boe.115. nauch.VII.37. jf.: *jeg med Synd
|

I Hængedynd |
Fra Top til Fode-Saale

j

Besmitted mig. Grundtv.SS.IV.190.
Fods-bred, en ell. f et (Moth.F267.

Holb.Paars.68. Slange.ChrIV.554). (nu 1. br.

:

Fodbred, en (Holb.Abrac.il. 3. Ew.II.96.
Ap G. 7.5 ( Chr.VI : fod-trin -,1907: Fodsbred;,
Recke.KL.131) ell. et (Moth.F265. Eierk.VI.

231). som flt: Kraft.VF.48. Becke.BB.158.
især poet, nu 1. br.: Fodsbredde. Drachm.DG.
47. sa.VT.49.jf. Feilb.). {ænyd. fodsbred, sv.

iotsbredd; især O) egl. en fods bredde; især

brugt som betegnelse for en meget ringe længde,

et ganske lille stykke (jord) olgn.; nu næsten
kun i nægtende, spørgende og betingende sætn.

1) efterfulgt af en nærmere bestemmelse, han
vilde ei engang afstaae en Fodbred af dette
skatskyldige hånd. Mall.SgH.241. Ikke en
Fodsbred, ikke en Haandsbred og Fingers-
bred brugbar Jord ligger der unyttig.

OeconT.VI.37. *(jeg) Fik ej en Fodsbred
af Skov eller Muld. Grundtv.PS. VII. 371.
enhver Fodbred Jord (i Syracus) kalder
et Oldtidsbillede frem for Ens Erindring.
Holst.III.279. jeg, som aldrig har ejet . .

en Fodsbred Jord. Schand. O. II. 107. jf.:
Gud (bød) ham flytte derfra hen i dette
Land, som I nu boe udi. Og han gav ham
Intet deraf til Eie, end ikke en Fodbred
(Chr.VI: fod-trin; 1907: Fodsbred). ApG.
7.5.

II jf. Fod 4: *al vor sande Vælde
|
Var

kun tildækket med en Fodbred af vort
Mvåd. Etv.II.96. *Und mig syv Fodbred
Jord da til en Grav. Recke.BB.158. 2) uden
nærmere bestemmelse, uden at rokke mit
Blik en Fodbred fra sit engang tagne
Sigte. Bagges.DV.IX.389. (jeg) gik den Vei,
jeg var kommen, ikke en Fodsbred af

Yeien. Kierk.VI.281. *Der er saa fattigt i

Danmark
|
paa Mænd med store Maal . .

|

Vinder de blot en Fodsbred frem, | saa
bliver de staaende dér. LCNiels.ML.7. \\ i

forb. m. et ord som vige: *mon hånd vel
torde sige

|
Jeg bør, for hånd er Degn,

et Fodsbred for ham vige | Hvad bilder
hånd sig ind den drucken Bolt. Holb.Paars.
68. Ingen ærlig Mand skal sige mig paa
at jeg er veegen en Fodbred fra min
gamle reene Troe. sa.Abrac.II.3. Den, der
viger en Fodsbred uden Orlov, skal døe
paa Stedetl Ing.PO.II.180. *Vi tør ikke
vakle, ei vige nogen Fodsbred. J?rz. XI.
160.
fodse, V. ['fo'sa] (ogs. skrevet fosej. præt.

-ede ell. -te (TBruun.II.93. UnivBl.1.388).
vbs. -ning. {ænyd. d. s., sv. dial. fotsa; afl. af
Fod; „Talespr." Levin; nu især dial. (sjæll.);

jf. I. Fods, II. fods, fode) 1) føre et stød af
foden mod noget; sparke. Moth.F267. (han)
udtrykker sin Kiækhed ved at fose dem
een efter den anden ud af Theatret. Bahb.
Tilsk.1796.592. (bolden) bliver foset tilbage
af det fiendtlige Parti med Foden. Journal
forPolitik.1797.IV.256. *Hans Naade mig

|

Behandler som en Træl og som en Hund.
j

Snart foser han, snart kysser han og klap-

per. OéKl.XII.50. jeg vilde ret fose, trampe,
maskerere dem i tusind Stykker og Stum-
per. Oversk.Com.IV.91. Mer end een Gang
har han „foset" mine Skinneben, saa de
næste Dag var sorteblaa og ophovnede.
ZakNiels.Fort.lO. (han) fosede med et Spark
Fejespaanen hen imod Væggen. RistJ.141.
Thorsen. 136. AarbFrborg. 1 920. 88 (fusse),

han (gik) hen og fodsede til Kæppen, saa
10 den røg langt bort. Halleby.222. (om hjælp

m. foden i kroketspil:) den Fosning, hvor-
med Frøken F. var gaaet gjennem den
samme vanskelige Bue paa Opveien. Gjel.

T.38.
II
jage bort; fure. Jeg blev uden

Naade ogBarmhjertighed tosetRosenkrantz.
MC.13. H overf.: behandle med haan, foragt
olgn.; skænde paa; revse, han røgtede
Tjenestens Krav med en besynderlig Gave
til rent personlig at fose og fortrædige. R

20 Schmidt.ifH.22. indlod en enkelt sig paa
(unyttig snak), fosede Tietgen ham saaoan,
at han hurtig tav. MRubin.Er.l06. 2) (1. br.)

gaa tungt; traske; „vade"; „ælte'*. Han
gik og fodsede i Støvet. Levin.
Fod-sejsing:, en. [2.2] ^ sejsing, som

man sætter om underenden af en støtte for at

hale den ud. Funch.MarO.II.38.
Fods-:Qed, et. se Fodefjed. -gang,

en. se Fodgang.
30 O fod-sid, adj. om ikke-tætsluttende klæd-

ningsstykke: som er saa langt, at det naar
helt ned til foden (jf. II. -lang 1). *I fodsid
Kappe han ærværdig nærmer sig. Nord
Brun.Jon.165. Falsen.Idda.56. Hun er iført

en hvid fodsid Dragt. Kaalund.F.^(1881).14.
*dér sidder myndig hun i fodsid Kjole.
Drachm.SB.108. Sal.VI.767. G) -sikker,
adj. i) d.s. s. -fast. det lUle fromme og fod-
sikre Dyr (o: en norsk hest). Pont.LP.VlII.

40 130. 2) (sj.) om sted, hvor man kan gaa sik-

kert, en Springflod kan stemme Vandet
op gennem Aaløbene og forvandle det
halve af Marsken tU en boblende Indsø,
hvor Gaardborgene og Digerne er det
eneste fodsikre. Pol."/iol920.9.sp.3. -skab,
et. (fagl.) navn paa en fjerkræsygdom; kalk-

ben. SaUVIII.192. -skammel, en. skam-
mel til at sætte fødderne paa; skammel, jeg
lægger dine Fjender tU dine Fødders Fod-

so skammel. Ps.iiO. i. PalM.VI.63. en Fod-
skammel med broderet Overtræk. Sc/iani.

AE.137.\\(bibl.)iudtr.somgVids fodskam-
mel, om jorden. Himlene ere min Throne,
og Jorden mine Fødders Fodskammel. Es.
66.1. Matth.5.35. Guds Fodskammel, nem-
lig Jorden. Holb.Bars.II.8.

|| (jf. Fod 1.6

slutn.). Kristi Menighed har siddet som den
udvalgte Flok ved Guds Fodskammel. Pont.
LP.VII.86. -skifte, et. 1) maade, hvor-

60 paa man bevæger (flytter) benene under gan-
gen. Moth.F266. *Hvor luftig hendes Gang,
hvor knibsk Fodskiftetl Aarestr.362. Hou-
mark.BB.29. om skridt, m. h. t. længden : De
to Herrer stak nu af . . Men Frøkenen
havde nu ikke saa langt et Fodskifte, saa
hun blev bagefter. Hostr.ML.96. Pont.EK.
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94. I m. h. t. heste. Hauch.TB.44. MUTeknO.
77. 2) t fodtøj at skifte med. Hans Skoe
ere itu, og han har intet Fodskifte.FSO.
-skraber, en. (især fagl. eU. dial.) liUe,

lodretgtaiiende jæmplade (uden for indgangs-

åøren), v. hj. af hvilken man kan skrabe

snavs af sit fadtøj. Jemfodskraver. MR.
1835J1. LandhOJIJ.63. -skrabe-rist,
en. (især fagl.) rist uden for indgangsdøre

navnlig paa nyfalden Sne efterlade. Vig
MøllMJd7. I følge, gaa, træde, van-
dre osv. i ens fodspor, især overf.: handle
i ens aand; følge etis eksempel. MothJF266.
Hans Efterkommere har trædet i hans
Fodspor. E:olb.GW.IVJ.O. Du maa . . drage
hen med Achillis Søn for at træde i min
Foodspor, vandre paa Ærens veye. Dtime-
tiu8.in.8o. *fromme Børn gaaer i Forældres

hvorpaa man kan skrabe sit fodt^ rent (jf. lo Fodspor.rAaar.P^.o9. vore stokdanske Ju-
-skraber;. LandbO.II.163. -skridt, et.

(nu 1. br.) 1) skridt. 'Atter sig nærmed en
Dverg med lethensvævende Fodskridt.
Eauch.D VJ1.S3. CEMolb.Amb.141. 2) d. s. s.

-gang. Hesten . . trækker i Fodskridt Køre-
tøj og Kusk. AalbsJFS.e. -skme, en. I)

(foræld.) torturredskab, derspændtes otn foden.
dette Spind snærede som Fodskruer og
holdt som Kobberlænker. B^C.ånrf.FJJ.^6.

2) [2.i] skrue paa foden af forsk, instru-

menter olgn. LandbO.IIJ.63. -slag, et. 1)

det at slaa foden (haardt) i jorden under
gangen; især m. henblik paa lyden. PHFrim.
(PoetSaml.1.13). Det er ikke Fodslag af

Kameler — kun en enlig Rytter. EBrand.
MJ2. naar han et Øjeblik standsede, og
hans Fodslag ikke længer lød i hans Øre.
Jørg.HV.68. 2) det at /Ure mennesker flytter

fødderne i takt eU. paa samme tid; trit; takt.

rister, der slavisk gaae i Stampes, Col-
bjømsens og Ørsteds Fodspor. Kierk.XIII.
465. en eller anden ministeriel Embeds-
mand, der korrekt har vandret i sine For-
gængeres Fodspor.CSPe<.('Po/.»Viii950.7.«p.

5). f følge, træde osv. ens fodspor:
Jeg træder de Gamles Fodspor, som man
skal see Beviis paa i Overmorgen; naar
jeg . . skal disputere. Holb.TybJlI.4. han

20 følger derudi sin Fars Fodspor. saA.brac.

IIA. slig Opførsel er langt fra Christi og
Apostlernes Fodspor, dem dog en Lærer
bør efterfølge, om han skal være en ret

Lærer i Christo. RugeJFTJ.30. | (nu næppe
br.) i videre anv.: mcerke; spor; kendetegn.

Et lystigt ansigt er fodspor til et hierte i

medgangJSirJ3.32(Chr. VI). smst.37J22(Chr.
VI). man finder i de gamle Historier tyde-
lige Fodspor af denne Sags Sandhed.£ra/^(.

MRJ837.57. lige udenfor Byen kommer 30 (ÉahbXB.i.l5). 'en laadden frygtelig Næ-
et Pionerkompagni gaaende uden Fodslag
hjem fra Øvelse. KLars.Ci.32. vi spaserede
veltilmode afsted. Louison trippede en-to
Gange for at komme i Fodslag. J FJens.
IM.94. I ofte i forb. holde fodslag, gaa
i takt; holde trit; overf.: være enige; (godt)
kunne spændes. Gymn.(1828).71. Scheller.

MarO.226. undertiden hændte det, at (hun)
og hendes Mand og Svoger ikke helt ud

se
I

. . blaastreget af BrUlemes Fodspor.
Storyn/smst.344). Der sees endnu Fodspor
af hans gamle Slot FSO. 2) (væv.) trædestok

paa en væverstol; fodtræ. (Kalk.V^61). MO.
Kvæmd. FeUb. -sport, en. løb er en sund
fodsport I hertil: Fodsports-forening, -mand
(EBrand.UB.8) ofl. -staal, et. m (fagl.)

en slags meget fint staal, der sælges i smaa,
runde stænger af en (engelsk) fods længde.

kunde holde Fodslag (m. h. t. religiøs op- 40 Hage.*640. Haandgem.483. f -stelle, et.

fattelse). AFriis.BDJ.293. jf.: det kneb at

følge Fodslag (o: følge med).Aakj.VBJ89.
t -sluttet, part. adj. lænket paa foden.
JBagges.LJjei. O -snar, adj. (1. br.) d. s. s.

-rap. MO. -snitdelt, part. adj. [2.6] (bot.)

om blad: fodribhet og snitdelt. DrejerJBotTerm.
39. -soldat, en. (1. br.) soldat af fodfol-
ket; infanterist (jf. -fanterist, -folk 2, -gæn-
ger 1, -knægt, -mand, -tudse^. VilhAnd.

{efter ty. fussgestell(e)) d. s. s. -stykke (la
og 1.3). under Elephantens Fødder (o: paa
elefantordenstegnet) var et Fodstelle, hvor-
paa stod disse Bogstaver R.F.P. . . Regna
Firmat Pietas. Slange. ChrlV. 783. vAph.
(1764). -sten, en. t) -^pimpsten (undertiden
hmgt til at afgnide den haarde hud under
fødderne). Mand skulde før trykke vand
af en fodstén, end fåe penge af hamJIoth.

AD.96. -spark, et. (nu næppe br.) spark 50 F266. VS0.(jf.MauJ1122). 2) [2.2] sten, der

(jf. I. Fodsy. ved et Fodspark havde (han)
været Aarsag til en paatrængende Karls
Død. Hauch.1.220. CKMolb.DanteJ.206. QP

-spids, en. det yderste af foden; taaspid-
seme. Gymn.(1828).16. Saa gik hun hen og
stak sin ene Fodspids i Yaiidet.Wi€dSJ62.
-spor, et eU. f en (BrorsJoS. Dumetius.
111.85). (f Fode-. Kingo.328). {glda. d. s.,

oWn. fotspor) 1) spor eU. mærke, som foden
efterlader sig i jorden (jf Fod S). Ps.65J2.
vi funde intet Fodspor af noget Menneske.
Robinson J.42. Hele Kongerigets Adel bør
kysse de Fodspor, som Deres kongelige
Højheds Fødder afsætter. Schajid.IF. 160.
Vildtets Fodspor, d. v. s. de Aftryk, som
Dyrenes Trin paa Jord efter Regn og

tjener som grundlag for noget; især om grund-
sten i bindingsværksbygninger.(CitJ527/Kbh
DiplJ.341)). MO. Spilstolpen (i en heste-

stald) med Jæmring om Enden maa staa
med Jæmpig i Yods%Qn.LandmBJII.362.
-sti, en. (1. br. i rigsspr.) sti, hvor man kun
kan ell. maa vandre tU fods ; gangsti ; isærom en
ubanet sti i skov qlgn. MothJ'266. Eic.(1914).
III.259. Kierk.V.7. NSvendsM.53. EalUby.

60 235. -stilling, en. spec. (med.) : stilling af
fosteret i livmoderen, hvori fødderne vender
fortil (jf.-iødsel). SaVVIII.577. -stykke,
et. 1) [2a og 2] ting, der tjener som underlag

for noget. 1.1) t al alm. Ved Alterets Fod-
stykke sad . . en ung Q[e\st^g.HCAndJV.471.
Spejle (der) kunde drejes paa deres Fod-
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stykker i alle Retninger. ThomLa.NL.1. de
herligt ciselerede Fodstykker paa de store

Flagstænger udenfor Markuskirkens Fot-
taler. I)rachm.VT.239. Der er fremstillet

mere end eet smukt Fodstykke i Smede-
jern tn Petroleumslamper.For^JTy.IF2J^7.
(herald.:) Skjoldholderne maa placeres paa
etFoåsty'kke.PBOrandjean.Heraldik.(1919).
227.

II
den nederste del af en bygning olgn. : fod

(2.2). Moth.F266. Vældige Kampesteen, rei-

ste over hinanden, danne paa de nærmeste
HuseFodstykket.irC^nd./iI..3^. 1.2) (bygn.)

stykke tømmer, der i bindingsværksbygninger
ligger lige oven paa fodstenene; syldstykke.

Cit.l701.(HistMKbh.VII.60). Cit.l713.(Kbh
Dipl.VIII.289). VSO. Gnudtzm.Eusb.144.
Feilb. AarbFrborg.1918.32. U3) det (især fir-

kantede) grundlag, hvorpaa en statue, en søjle

olgn. hviler; pjedestal; basis. Monumentet
selv var endnu ikke færdigt. Jeg har blot

seet Fodsty]sket.Bagges.L.I.286. Drenge
klattrede op paa Helgenbilledernes Fod-
stykker. ECAnd. 1. 174. et Crucifix, hvis
Fodstykke var et Dødninghoved. CBernh.
V. 336. Brandes. X. 521. Marmorstøtter,
grundfæstede i Fodstykker (Chr.VI: paa
fødder^ af Guld. Højs. 5. 15. || billedl. og

overf. Den fjerne ensomme Klippeø ude
i det store Ocean syntes ligesom kun at

være Fodstykke for Helten (o : Napoleon).
Brandes.V.246. (jakobinerklubben) blev . .

Fodstykket for Robespierre's Magt. Verdens-
kult.y1.416. 2) (jf. Fod 2.9^ træstykke for

fodenden af en seng olgn. Fodstykket var
ægte Mahognitræ med Udsnitning. HCAnd.
IV. 113. Hvilestolen med udslaaet Fod-
stykke. Bang.L.172. Bundbrædderne i Sen-
gen knager og Fodstykkerne gir sig. Bøn-
nelycke.Sp.63. || om det tilsvarende stykke

paa et kuskesæde. Schand.TF.11.340. -sted,
et. spec. (især fagl.): noget til at støtte ell.

hvile fødderne paa. Moth.F266. MO. D&H.
-stette, en. I) [1] (sj.) d. s. s. -stød. Leth.

(1800). 2) [2] (nu næppe br.) d. s. s. -stykke
1.3. (de satte guldkalven) paa en Fodstøtte
lige for et Alter. Holb.JÉ.I.137. -svang,
en. hulheden under fodbladet. Moth.F266.
VSO. MO. man (pryglede) Folkene forun-
derligt igennem paa Kryds og Tværs . .

fra Rygstykkerne og lige ned til Fodsvan-
gen. J.S'oM.MP.IJJ.^g. -sved, en. sved,

der afsondres paa foden (spec. om sygelig

forøget svedafsondring). Fruent.(1799).IV.6.
AmMøll.SundJiedsl.447. -syge, en. [2.2]

(bot.) sygdom hos planter, fremkaldt af snylte-

svampe, der angriber planternes nederste dele.

SaUVIII.326. -sæk, en. (især dial.) d. s. s.

-pose. VSO. MO. Feilb. -serm, en. (haand-
arb.) den nederste søm langs underkanten af
en kjole. VortHj.Il3.80. -ton, en. [4] (fys.)
som maaleenhed for mekanisk arbejde (313,85
kilogrammeter; jf. -pund^. Wolfh.MarO.300.
-tone, en. [4] J^ betegnelse for tonehøjden
(stammende fra orglets konstruktion; Jf. u.

-todig). MusikL.(1801).82. SaU VIII. 326.
-tOT, et. ^l, d. 8. s. -sejsing. Funch.MarO.

11.38. I. -traad, en. is; jæm- ell. pig-
traad, der lavt nede ved jorden udspændes
ml. nedrammede pæle og anvendes som hin-
dringsmiddel. SaUVIII.326. II. -traad,
et. (jy. -tråd. Moth.F267. Blich.IV.70). (især
dial.) det at træde m. foden paa noget; fod-
trin (1-2); ogs.: mærke efter foden; fodspor.
VSO. Ridserne vare udslidte, deels af Vand-
løb og deels af Fodtraadd. Grtmdtv.Saxo.

10 1.8. Feilb.
\\ f d. s. s. -trin 5. Moth.F267.

m -traadt, part. adj. Der var ingen
Gange i Krattet, men en fodtraadt Sti.

JakKnu.TS.52. sa.G.5. -tråd, et. se II.

-traad. -trin, et. (foræld. Fode-. Kingo.
202. Eolb.DH.I.205). 1) det at bevæge foden
under gang olgn.; ogs. spec. m. henblik paa
lyden; skridt; trin; fjed. *Vor Trængsel gør
os trætte

|
Åf Verdens Slaveri,

|
Men vore

Fodtrin lette
|
Paa Livets rette Sti. Sa/m

ia nj.573.2. *Naturens Skat er ei forstrøed
(

Paa Jord, som Hindens Fodtrin hærder.
Eiv.II.60. Hauch.SD.I.125. I dette Øieblik
hørte man hurtige Fodtrin. Gylb.VIII.229.
Drachm.DG.129. \\ holde fodtrin, fZ. &y.;

holde trit; holde fodslag. Kierk.I.154. 2) mærke^
som foden efterlader sig; fodspor. VSO. der
er fodtrin i sneen

i || f gaa i ens fod-
trin, gaa i ens fodspor. VSO.jf.: (han) hafde
spurt saa meget om dend Forstand og de

30 mangfoldige Kongelige Dyder, som dend
unge Herre (o: Chr.IV.) udi hver hans
Fod-Trin fuldte. Slange.ChrIV.67. 3) f d. s. s.

Fodsbred, hånd gav ham ikke arv derudi
(o: i landet), end ikke et fodtrin (1819: en
Fodhred).ApG.7. 5 (Chr.VI). 4) (efter ty.

fusstritt; nu kun bibl.) det at træde paa ell.

sparke til noget; spark (jf. II. -traad^. *Du
er ei værd at knuse med et Fodtrin. Jn^'.

M.112. Foden skal nedtræde den, den
40 Elendiges Fødder, de Ringes Fodtrin (Chr.

VI: fødders trin;. Es.26.6. 5) bræt ell. trin,

hvorpaa man sætter fødderne for at stige op,

for at hvile fødderne, holde noget (drejerlad,

væverstol olgn.) i gang olgn.; trin. (hun)
sprang ind i Vognen uden engang at røre
Fodtrinet. Biehl.MF.IL 51. TeknMarO. 42.

(jf. u. Fodskammel :; *Hil dig, alle Guders
Fader, Kongers Konge, Verdens Drot!

|

Jorden er din Thrones Fodtrin, Himlen
50 er dit Kongeslot I CKMolb.SD.192. \\ f stig-

bøjle, han holt Fode-Trinnet til Kongen,
da han steeg af sin Hæst. Holb.DII.L205.
-trit, et. (1. br.) d. s. s. -trin 1 (jf. -slag).

de, som glider yndigst sammen (under
dansen) nu, skal maaske dog se, at de har
forskelligt Fodtrit. Bode.Dg.62. -træ, et.

1) (væv.) d. s. s. -spor 2. Feilb.BL.107. 2)

[2.2] (bygn.) d. s. s. -stykke 1.2. Moth.F267.
Green.TJB.280. SaUVII1.326.jf.Esp.80 (u.

60 Fodmurj. -tndse, en. (soldat.) d. s. s. -sol-

dat. DSt.1918.50. -tnr, en. vandring ell.

rejse til fods; fodrejse; spadseretur (nu især

om længere tur, der forjages af fornøjelses-

ell. helbredshensyn). Han (fortsatte) sin Fod*-

tour (o: i forretningsøjemed) til den nær-
liggende Fahriiistsid.Heib.Poet.X.71. Min
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Fodtour hertil har vederqvæget mig usige-
hg.Sibb.1.2. HostrÆF.IV.11. -ture, v.(dan-
net til -tur; sj.) d. s. s. -vandre, (han) fod-
turede . . med ungdommelig Glæde langs
Rhinen. KMortensen. Mindre da. Litteratur-

hist.(1908).l 76. -tvæt, en en.(8}.) et(MCokn.
VH.9). (i Fode-. KleienfMJ.i32). (nu kun
brugt af sprogrensere) d. s. s. -bad. Moth.
F267. sørg godt for ham med Fodtvæt,

(1. br.) d. s. s. -gigt. Gnmdtv.SnorreJ.59.
Valdemar Atterdag led paa sine gamle
Dage meget alFod-værk-JTangJ'ædrelatids-
hist.(1869).51.

Foer, et. se I. og U. Foder, feere, v.

se I. og II. fodre.

Foer-mand, en. (f Fur-. Wess.130).
(ænyd. fordmand, fo(d)ermand, fu(h)rmand;
fra »jnf. vorman, /«/. fuhrmann, til fy.fuhr(e),

'MaLd,l!iatt^e\e.HBasmu8sen.0vers.afindiske lo kørsel, vognlæs; besl. m. fare; nu næppe uden
Æventyr.(1893).18.jf.:*\eå Gry han sendte
Huskarlen ud

| Med Krukken til Fodtvæt-
vand. Jn^.JSSJ5J.77J.io^. -tæppe, et. (nu
1. br.) tæppe til at gaa paa; gulvtæppe, løber

08V. der blev lagt deiUge Fod-Taepper
langs op ad Gaden. Grundtv.Saxo.IlT.63.
CBemhJV.82. billedl: •Fodtæppet (o: skov-

btinden) for mig vrimler
|
Af Potentillers

S^&re. Recke.BD.81. -t«rj, et. det, hvormed

for dial.. jf. KalkJ.581) vognmand; fragt-
m a n d. Éolb.G WJI.4. Troe aldrig de trykte
Veivisere, og endnu mindre Foermændene
og Postkarlene. TuUinJII.257. Ørst.BrJ.
16. •Foermandens Jomfrutobak og Post-
vognens Skumiplenl Blich.DJJ28. Winth.
11.256. MO. Meyer. FeUbJVjcxxr. || hertil

Foennands-hest (VSO.), -karl (smst.), -vogn
( GrundtvJ'S.V.ooS). f -rejse, en. fragt-

foden bedækkes eU. beklædes; nu kun om sko, 20 mandstur. CitJ735.(AarbVejleJ921J99). I.

støvler, tøfler, galocher, træsko osv., tidligere

008. om strømper (VSO.) (sml. Skotøj^. Mo-
deren lod hende . . løbe ind og skifte

Fodtøi, da hun var bleven vaad over Skoen.
SibbJI.148. Ved Brugen af urigtig formet
Fodtøj fremkomme betydelige Fejl og On-
der ved Foden. Skomagb.o. VortHj.113.99.
-temmer, et. (1. br.) d. s. s. -stykke I.2 (jf.
-træ 2^. MO. f-vand, et^vand,Jhvori fød-
derne bades; fodbad. MothJ'267. VSO. MO. 30 116.

-værk, et. (ogs. Fur-j. (fra nt. foorwark,
mnt. vorwerk, ty. fuhrwerk; dial., især
sdjy.) køretøj; vogn. Feilb.I.363JVJ.57.xxxr.
•Tavse de kører Flensborg By forbi . .

|

Tilvogns i dagevis og i alt Slags Vejr,
|

AfVagter standset; paa hvert barsk: „Hvem
dér?"

I
Svared' Hans Kusk, saa punktlig

som et Urværk:
|
„Det er Hanvedpræsten,

Pastor Friis'es Fuhrwerk." i^nis-Jt/øi/.jM<i.

GJ -vandre, v. (1. br.) foretage en vandring
til fods; rejse eU. vandre tU fods (især m. h. t.

en længere tur, mods. spadsere^, (han) vilde
fodvandre op gjennem Halvøen. 5iicA.JF.
170. disse fodvandrende, støvede Studen-
ter. Brandes. II. 239. YilhAnd. Goe. II. 190.
GJ -vandrer, en. d. s. s. -rejsende, de to
fUnke Fodvandrere (var) komne gjennem
det lille Fyrstendømme Grubenhagen. Jw^f.

EF^II.94. Drachm.KK.160. QP -van-
dringe, en. det at vandre ell. rejse til fods;
fodtur. Rahb.EJI.321. med Bissen gjorde
han . . en Fodvandring gennem Syditalien
og ^icihenJLangeJ.146. man var . . bleven
enig om at foretage sig en Fodvandring
ud ad Strandvejen. CMøll.MJII.63. -var-
mer, en. varmedunk olgn. til at opvarme
fodenden i en seng. vAph.(1764). S&B.-irej,
en. (1. br.) vej at gaa paa; gangsti (MO.);

II. Foer-værk, et. se Foderværk.
Foes, et. se I. Fods,
I. Fog:, en, et. (af uvis oprindelse ;_ji/.}

(lille) gris. vAph^l759). Leth.(1800). VSO.
MDL. Feilb.

II. Fog, et, (jy.) en (Feilb. JVJensJS^R.
218). [fåq, foq, 1. br. fmq, fo'q] fog. Høysg.
AG.138. (nu kun dial. Fug. fiig. smst.136.
VSO. MO. Feilb.). best. f. foget ["foq'9f,

40 'fcoq'a^, 'fo'qaf] flt. d. s. {ænyd. fog, fug,
oldn. (snjå)fok, (sne)fog; besl. m. fyge)
t) som vbs. til fyge. 1.1) i egl. bet.: fygen
af sne (jf. Snefogj, sand olgn. •Da Vinter-
kuldens hvasse Fug . .

|
Sig snigendes lod

finde. SortJ'Skan.l. Sandets Fog og Flyt-
ning. OecMagJ.39. JVJens.NE.218. kno g
og I og, se Knog. H /"y^ er ej r. •luften helt
til himmels var ét fog af støv. NMølLAntig.
26. Snedriver efter et Fog. AndXx.MS.115.

nu næsten kun i udtr. tage fodvejen, 50 || fs/.^ ftiZZedL 'Sikket Kor af sprukne Stem-
gaa til fods. saa tog han Fodvejen til Kø-
benhavn . . Det er eUers ikke daarUg
travet du, otte-ni 'MH. AndNx.I)MJV.104.
-vendina:, en. (f Fode-j. 1) (sj.) d. s. s.

-skifte 1. *min (hest) er ey paa Fode-ven-
ding seen. SortJ*oet.76. 2) (med.) indgreb
under fødslen, hvorved fosteret bringes til at
indtage en fodstilling. AStadf. Detmekaniske
Misforhold under Fødslen. (1872). 271. saJ.
219. -vinkel, en
der dannes af føddernes midtlinier, naar
man staar m. samlede hæle. MilTeknO.77.
GymnJ.69. -vippe, en. (fagl.) redskab,
hvormed man ved fodens hiælp kan løfte ell.

vippe noget. LandmBJ.631. -vrist, en. (1.

br.) vrist. MothJ"267. VSO. -værk, en.

mer;
|
sikket Fog af hvide Haar (o: ved

en sammenkomst af gamle studenter). Ploug.
11.200. \.2) f overf., om tidens hastige for-
løb; fart. *Tidens Fug (skal) vel endre
denne Nød. PoulPedJ)P.5. 2) d. s. s. Fnug 1.

Fuug . . paa Blomster. vAph.(l 759).136. Naar
jeg griber i min Lomme, saa faaer jeg ei

andet op end Fviug.'WiwetÆL.29. Feilb.
i rigsspr.nu kun om snefnug: 'Det fyger

(især gym.) den vinkel, 60 saa hvidt med store Fog. 0ehl.HE.113.
Erz.DJ.117. VVedJt.121.
Fogd, en. se Foged. Fogderi, et.

[foqaa'ri-', foqdairiH Høysg.Anh.21. flt. -er.

ifenyd. d. s., sv. fogderi; udvidelse af Fogedi;
især (nu foræld.) om no. forhold) en fogeds
embede og virksomheasomraade. Judas

V. Rentrykt w/9 i922
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Land og . . de tre Fogderier, som ere

lagte dertil fra Samaria og Galilæa. IMakk.
10.30. Udi ældgamle Tider var Norge re-

giæred af mange Konger, hvis Lande
stracte sig neppe saa viit, som et Fogderi
nu omstunder. Holb.Intr.II.1. han var ble-

ven Foged i Saltens Fogderi i Nordlan-
dene. P^iTeife.ZJS. 655. alt vaabendygtigt
Mandskab samledes een Gang om Aaret
. . til Mønstring, hvert af de fire Fogde-
rier for sig. Fabricius.D.II.64. (birkefogdens)

Indtægt af Fogderiet opgjøres til 7 Rdl.
Aakj.HS.383. (sj.:) Proprietær N. N. (ind-

stilledes) til Posten som Sognefoged i det
nye Søllerød Fogåeri. NatTid.^^/2l921.Aft.

8.sp.3.
II

ordspr. (nu næppe br.): der er

aldrig saa ringe et fogderi, det jo gavner
(ell. renter) en skæppe havre olgn. o : øvrig-

heden forstaar at skaffe sig (ulovlige) fordele.

Mau.1662. CBernh.III.149. Foged, en.

[ifo(q)a8J Bøysg.AG.121. (^ Fogd. Holb.
Paars.94). best. f. fog(e)den; flt. fog(e)der.

(æda. foghæt, foghd, sv. fogde ; gennem mnt.
voget (hty. vogtj af lat. (ad)vocatus, til-

kaldt (som juridisk raadgiver); jf. Advokat)
1) person (embeds- ell. bestillingsmand), der

af det offentlige (staten, kongen osv.) er

udstyret med en vis dømmende ell. især

udøvende m,yndighed. I.l) i al alm. (af
leviterne) skal der . . til Fogeder og Dom-
mere (være) sex Txismåe.lKrøn.23.4. De
Svenske fogeder udstrakte . . deres Ju-
risdiction vit udi Findmarken. Holb.DNB.
229. (Schweiz's byer) bestyrede deres Do-
mainer og Undersaatter ved Fogder. Oold-
schm.NSM.I.lO?. m. h. t. danske forhold nu
hyppigst om mere underordnede stillinger (som
tilsynshavende olgn.) og næsten kun i ssgr.

som Brand-, Bro-, Havne-, KUt-, Strand-
foged ofl. II (1. br. i rigsspr.; jf. Fogderi
slutn.) sognefoged. Den sidste, aer brugte
Tibirke Byhorn, var Sognefoged eUer
Foged, som man gerne sagde . . Hans
Hansen i 1836. NordsjællF.I.124. i.2) und er

-

dommer; i ssgr. som Birke-, By-, Herreds-
foged; t billedl. (jf. u. Birke-dommer, -fo-

ged); *Brast Hun iblandt i Graad, Bruun-
foged (o: riset) \aa til reede. LThura.Poet.
225.

II
nu især: underdommer i egenskab

af den, der eksekverer (visse arter af)
domme (nu: som foretager eksekutioner, ud-
pantninger olgn.). Fogden (skal) med tvende
Mænd, naar det af Sagsøgeren begæris,
for den Skyldigis Boepæl eske Udlæg
efter Dommen. DL.1—24—17. *min gamle
Moder er død inat,

|
Og Fogden skal for-

segle hendes Giemvaer.Heib. Poet. X. 303.
Eksekution foretages af Underretsdom-
meren, der i denne sin Virksomhed be-
nævnes Foged. LovNr.90^y4l916.§480. i sa.

bet. bruges (i officielt spr.: uden for Kbh.
indtil 1919 og i Kbh. indtil 1771) udtr.

kongens foged (i Kbh. efter 1771 be-

tegndse for en assessor i ell. (fra 1845) en
særlig embedsmand under Hof- og Stadsretten,

der besørgede fogedforretningerne; 1902-19 er

den officielle betegnelse Byfoged, efter 1919:
Foged). Arrest skal giøris ved Rettens
Betiente og Kongens Foged. DL.l—21—1.

Borgrets Præsidenten, som den, der . . er
Kongens Foged ved Borgrettens Juris-
diction.Stampe.1.397. En af Assessorerne
(o: ved Kbh.s hof- og stadsret) skal være
Kongens Foged, som i Kiøbenhavn skal
iagttage alt, hvad Byefogden uden for

10 hans Dommer-Embede før har været an-
befalet. Forordn.-^l^l771.§12. SaU VIII.333.
BerlTid.^y*1922.M.l.sp.4. 1.3) (nu næsten
kun foræld., om no. forhold) embedsmand,
som dels varetog skatteopltrævningsforretnin-

gerne, dels var politimester. Holb.DNB.742.
VSO. SaU VIII.333. 2) person, som staar
i en (privat) arbejdsgivers tjeneste og har
opsyn med dennes undergivne (jf. ssgr.

somha.de-, Slave-foged), der det blev Aften,
20 siger Viingaardens Herre til sin Foged:

kald Arbeiderne, og giv dem Lønnen.
Matth.20.8. SorøSaml.III.166. især (foræld.)

om den paa et gods ansatte ridefoged: paa
hvert Gods ere tvende Herskaber, nemlig
Huusbonden og Ridefogden. Bonden staaer
under Huusbonden, og Huusbonden igien
under Fogden. Holb.Plut.III.5.*Med Svøbe-
skaft saa krumpen

|
Den Foged efter ham

foer. Blich.D. II. 81. Foged-, i ssgr. (f
30 Fogde-, Holb.Paars.142. sa.Ep.II.64; se ogs.

Kalk.V.263). som regel (jur.) af Foged I.2;

af saadanne ssgr. er bl. a. forbigaaet Foged-
betjent, -bog, -kendelse (o: retskendelse af-
sagt af en foged), -protokol, -vidne, -for-
bud, et. indsigelse, nedlagt af foged mod, at

en borger krænker en andens rettigheder. Goos.
III.157. SaUVIIL425. -forretning, en.

retshandling foretaget af foged, især om ud-
pantning (eksekution 2.2), ind- og udsættelse,

40 fogedforbud olgn. KancCirk.^^lsl822. Foged-
forretningen foregik i Dagligstuen. Schand.
TF.I.232. Lassen.AO.266.
Fogedi, et. [fo()q(a)idi-'] flt.-tr. {ænyd.

d. s., glda. fogedhi, fogheti; fra mnt. vogedie
(hty. vogtei) af mlat. (ad)vocatio, tilkaldelse

(afjuridisk raadgiver); til Foged; foræld!)

d. s. s. Fogderi. Sønderjylland (betragtedes)

som en samling fogedier omkring hoved-
slottene. HistTidsskr.6R. VI.151.

50 t Foged-inde, en. (sj.) en fogeds hustru.

*Hand Fogden tit gaf ind, nu en, nu anden
Klage,

I

Hun kunde stedse ved Fogdinden
det saa mage . . |

At mand paa Dørren
ham med slige Klager \oog. Holb.Paars.
133. -penge, pi. (foræld.) en fogeds ind-

tægter. VSO. Fogde-: Moth.F274. \\ spec:

afgift af indfæstningen, som en tiltrædende

fæster gav ridefogeden (forvalteren). Baden.
JurO.1.153. BesoU^lnl822. -ret, en. under-

60 retten , naar den under en fogedforretning
beklædes af underretsdommeren som foged.

Hage.^240. (fogeden) siges, naar han er i

Funktion, at beklæde Fogedretten. Sa?.'

VIII.333. 1 1921 blev der af Københavns
Fogedrets 1ste Afdeling udført ialt 112,446
Fogedforretninger. BerlTid.^/i 1922.M. 1 . sp.
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3. -svend, en. (nu hm sdjy. eU. foræld.)

politibetjent (der (mods. Bysvend^ rar stillet

direkte under byens foged). (Kalk.I.o82).
jeg har . . sendt Fogedsvendene ud at see
til paa Torvet. Pyjac.Trold.26. SaVVIII.
334. Feilb.I.330(u. fodsvenå).IY.lo2.
Fog-sne, en. [n.l.i] (l.br.jjf. Snefog).

store, blændende Driver af Fog-Sne. J-iToW.

MP.II1.71.
foj, adj. se føj.

Fok, en. [fo^r, tang] (\ Fokke. YSO. Sø
Lex.(1808).48. — sj. skrevet Fnk, se u. Fok-
kerøsty. flt. (sj.) -ke(r) (Saaby.'), (cenyd. d. 8.

ell. fuck, no. dial. fokka, trekantet stykke land

(af form som et sejl), isl. fokka; fra hall. fok
eU. mnt. vock(e) (hty. fockej) ^ paa raa-
sejUre: det underste raasejl paa for-
masten (fokkemasten), som er underslaaei
paa fokkeraaen ; paa andre skibe: det stag-
sejl, som sidder inderst, nærmest ved fokke-
masten (jf. Bred-, Stag-fok, Fokke-sejl, -stag-

sejl). PoulPed.DP.32. "En Fisker sad ved
Roret (o: paa en fiskerbaad), hans Søn ved
Fokken sad. Hauch.SD.IIJ.04. »Det brede
Mers-SeU og Fregattens Fok

|
Gik op i

Luer som et flygtigt Fnok. Hrz.D.IIJ23.
DrachmæY.138. Wolfh.MarO.332. Fok-
ke-, t ssgr. (nu 1. br.: Fok-, se u. Fokke-
bom, -mast, -raa, -stag, -vant samt Fok-
sejl) \L af Fok; af de talrige ssgr., der be-

tegner dele af rigningen, som staar i for-
bindelse m. fokken ell. fokkemasten, ude-
lades her bl. a. f.g., hvorom henvises til sidste

Ud (samt til Funch.MarO.II.38ff. Scheller.

MarO.): Fokke-bras, -buggaarding, -bug-
Itne, -drejereb, -fald, -fastestag, -givtov,
-hals, -hjælpestag, -langrem, -læsejl, -mærs,
-nokgaarding, -rakke, -rejsning, -rigning,
-skøde, -slapgaarding,-spor,-topTent,-æsels-
hoved, -bom, en. (ogs. Fok-/! bom (1.2.5).

der undertiden er befæstet til underkanten af
(stag)fokken paa mindre fartøjer. BlichJI.
358. OrdbS. -mast, en. (Tok-, Robinson.
1.16. Hrz.D.1.78. jf.Eobins(m.I.77 (se u.

-røst)), den forreste mast paa et (større) skib.

SøLex.(1808).48. Funch.MarOJI.39. Schel-

ler.MarO.227. -raa, en. (¥ok-.VSO.). den
nederste raa paa fokkemasten. SøLex/1808).
48. nrz.VII.203. Drachm.SS.87. -rest, et,

t en. røst, hvortil fokkevantet er fastgjort.

vAph.(1764). StBilU.GaU.68. Funch.MarO.
1.54. Drachm.STL.267. ScheUerMarO.227.
t Fuk-Rysten, er et tykt smalt Bret
foran uden til paa Skibet, som Fuk-Vandtet
eller det stive Tov af Fuk-Masten er giort
fast \ed.Robinson.I.77. -stag, et. (Tok-.
YSO.). tov fra formastens top over mærset
til rodenden af bovsprydet, som tjener til

at støtte formaskn. vAph.(1764). Étlar.SB.
218. Funch.MarO.IL40. Drachm.STL.229.
-stagsejl, et. det inderste stagsejl nærmest
fokkemasten paa raasejUre; stagfok. SøLex.
(1808).48. Funch.MarOJL40. Sal.YL774.
-Tant, et. (Tok-. jf. RobinsonJ. 77 (se u.

-røst)), vant, der støtter fokkemasten ud til

siderne. vAph.(1764). SøLex.(1808).48. St

BilU.GalJJ29. DrachmSSJOO. TeknMarO.
42.

Foks, en. se Fuks.
Fok-sejl, et. d. s. s. Fok. PoulPed.DP.

32. YSO. Hauch.DY.IL41. DrachmSTL.
229.
Foks-terrier, en. ['fmgs-] (fra eng.

fox-terrier, terrier, der bruges tU at grave
ræve ud; om 1. led se Fuks) mindre hund,

10 der især bruges som rottehund ell. til jagt paa
mindre rovdyr. YigMøll.Hunden ogHunde-
raceme.(1887). 204. Bogan.Ll69. SaUXL.
870. Thuborg.E.151.
Fol, subst. [fo-l\ (nu kun dial.: (i) fole.

ReenbJ.4. jf. Feilb.n.5). (fsv. (i)fol, sv. dial.

ifola, drægtig; maaske opr. et adj. (jf. Feilb.

11.5 samt n. Far); besl. m. I. Fole, m. fole,

Føl osv.;jf. ifole(t); især landbr.) Icun iforb.
i fol, om hoppe: drægtig, •tusind Tax for

20 Hopperne I | O! vare de i Fole,
|
Hvor

vilde jeg af Glæde \ee\ ReenbJ.4. Junge.
det var da ikke mere urimeligt, end at
Kromandens graa Hest, som S±e var i

Fol, og som ikke engang var en Hoppe,
kunde faa et Føl. SvGrundtv.FÆ.n.l33.
Stutteriet havde iaar 12 Hopper i Fol.
Dagbl.V7l884J2.sp.4. Sal.YIII.885. MDL.
Esp. 81. Evæmd. H (sj.) om andre dyr.
(grævlingen) var i Fol, og Bugen slæbte

30 langs JoTden. JakHans.U.73. jf.: (ordet)
„siges om får, hopper, hunde og katte."
MothJFUO.

I. Fold, en, (nu sj.) et (HøysgAG.35. Ber
Liisb.S.63). [fcol'] Høysg.AG.35. (nu næppe
uden for dial: Folde. MothJF275. JSneed.
1.354. Etc.YIII.63. YSO. MO. jf Feilb.).

flt. -er [ifmlar], ('«/.; d.s.(BerLiisb.S.63) ell

t -e (HolbMTkr.361). (ænyd. folde, /«t?. fal-

der, oldn. faldr, fold, flig (af klædnings-

Mi stykke), kvindeligt hovedtøj, eng. fold; jf. ty.

falte; jf. H. og HI. Fold, H. folde)
t) ujævnhed (i olm. af forholdsvis stor

udstrækning, længde, dybde osv.) paa et bøj-
eligt legemes overflade, fremkommet ved,
at visse deU fiar bøjet sig ell. er bUvet bøjet

ind imod ell. ind i andre deU, saa noget af
aver/laden derved er blevet mere skjult, van-
skeligere tilgængeligt osv.; ofte om ujævnhed,
der fremkommer ved, at et overfladelag

50 (fx. huden, et klædningsstykke osv.) ikke
slutter glat om det indre, t.l) m. h. t tøj,
papir olgn. stoffer, dels om ujævnhed, wsr
fremkommer af sig selv eU. ved uagtsomhed,
uforsigtighed osv., dels om ujævnhed, der frem-
bringes i en bestemt hensigt, fx. (paa klæd-
ningsstykker) af skønhedshensyn (jf. Folde-
kast). *Paa Klæderne man saae ey mindste
Plet og Fold. Holhæaars.33. Folder i Klæ-
der har Skræderen gjort; men Folder paa

60 Klæder ere Krøgler (o : krølUr), som en-
hver kan g\øTe.HøysgJS.328. (han fandt)
en Deel Guldmynter indsyede i Folderne
af en gammel Kiole, han havde kiøbt.
Mall.SgH.o65. Der er lagt en Fold paa
det tredie Blad i Bogen.FSO. Mit Sløer
sidder slet ikke godt; det kaster alt for
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mange Folåer. Heib.SD.17. *Den Lille han
saae paa de nye Skoe,

|
Og glatted sin

Blouses Folder.Winth.IV.éS. Men hvide
Kjole Folder om de fine Lemmer slaar.

Schand.SD.6. *i lysegrå Buxer med ny-

Sresset Fold
|

går han rundt i sin Have.
)ørd.Købstad-Idyller.(1918).57. billedl: Spro-

get falder for (brødrene Pontoppidan) med
en legende Lethed i sine naturlige Folder.
Ipsen.LP.118. ordspr. : gamle folder er onde
at slette, (1. br.) indgroede vaner og tilbøje-

ligheder er vanskelige at udrydde. Mau.2707.
Lieb.DQ.I1.212. Hauch. III. 306 (se u. IL
folde 1.1^. jf. f: De fleeste (som har rejst

i udlandet) søge at conformere sig med
Fædernelandets Skikke og Levemaader
igien, og at slette den Fold, som udi
fremmede Lande dem er paalagt. I?oZfe.

Ep.IV.122. 1.2) m. h. t. overfladen (huden,

slimhinden osv.) paa dele af levende væsen

(jf. ssgr. som Foldemave, Foldhat), hånd
haver skiult sit ansigt med sin fedme; og
giort folder paa sin slag-side (1871: lagt

sig ud over sin Lend med Fedmej. Jofc.

15.27(Chr.VI). saa frisk og munter en
gammel Mand, at man aldrig seer . . en
Folde i hans Ansigt. Ew.(1914).V.118. Paa
det Dyr ligger Huden i Folder. VSO. *Træk
1 saa dybe Folder ei din Pande IPaZM.
TreD.178. Folden i Din Overlæbe og Dine
smalle, sitrende Næsebor. FLevin.LM. 9.

jf.: Ved afvadskningen (af spæde børn)

må man særlig have sin opmærksomhed
rettet mod alle hudfolder: partiet bag
ørene . . lårfolderne og knæhasene. SMon-
rad.ModerensBog.(1916).22. \\ ofte i udtr. som
lægge ansigtet i de rette (osv.) fol-
der, antage et til situationen svarende an-
sigtsudtryk. *(jeg maa) Lægge Panden i be-
regnet Fold,

I

Vogte mig, at Ingen jeg
fornærmer. Brz.D.i.146. Da han bemær-
kede, at vi saa alvorlige ud, lagde han
sit Ansigt i officielt-højtideLige Folder.
Schand.F.544. JVJens.D.71. 1.3) (geol.)

sænkning og tilsvarende hævning i jord-
lagene (jf. II. folde 3.4 samt Folde-bjerg,
-dal, -kædej. Uss.AlmGeol.21. jf.: Paa den
anden Side af Hulvejen . . slog Jords-
monnet en stor Fold. Schand.BS.11. 1.4) f
^ sted paa smedet kanonløb, hvor sam-
menføjningen af jærnet er foretaget. Mil
TeknO.77.

2) (1. br.) drejning (2) til siden; bugt
(1.2). En Solicitant er blant alle Dyr det
som mest ligner en Madik. Den maa liste

sig krybende til fornemme Porte, slaae
sig udi mange Bugter og Folder. lfo^&.

MTkr.471. den lange Kørevej, der bugter
sig i mange Folder, før den løber ind
gennem Byporten. Jørg.BB.154.

3) overf. brug af bet. l.i. 3.1) O om hvad
der er vanskelig tilgængeligt for indsigt, for-
staaelse olgn., især m. h. t. et menneskes sind
ell. tankegang. *I Sjælens Folder og i Tan-
kens Dyb. Hauch.SD.I.91. hun kjendte hver
Fold i hans aabne . . Sind. Hrz.NG.73. Et

Barns Indre ligger her med alle sine
Folder opslaaet for os. Brandes. VII. 721.

jf.: en Livsglæde, der aabenbarede sig i

en Naturlighed, der ikke kjendte til Fold
eller Skygge. HCAnd.XII.322. 3.2) i (mere
ell. mindre) faste udtr. ell. talem.

|| bringe
ud af folderne, bringe ud af den sæd-
vanlige sindstilstand; især: rive ud af fat-
ning; bringe fra besindelsen. Det unge Men-

10 neske har ganske bragt mig ud af mine
gamle diplomatiske Folder. CBernh.VI.68.
din Bortgang bragte ham helt ud af Fol-
derne. JakSchmidt.SP.133. komme i (ell.

ud afj de vante folder olgn., vende til-

bage til (ell. blive revet ud af) de tilvante

forhold, de daglige livsvaner osv. han vilde
beholde sin Post paa Holmen . . „for ikke
at komme ud af sine gamle Folder," som
han udtrykte sig. Hrz.JJ.1.42. RCAnd.

20 VIII.265. jeg har nok at bestille for atter

at komme i de gamle Folder og berede
mig til de nye Folder, som jeg skal be-
væge mig i. FruHeib.B.II.67. AndNx.PE.
1.172.

li
slaa sine folder, (især dagl.)

indrette sig og opføre sig, som man finder

for godt; tage sig livet sorgløst og let; spec:
(være ude at) more sig; slaa sig løs; solde.

Jeg har været reent forstokket i det lige

fra den Dag, da denne forhexede Parti-

30 culier kom her i Huset og slog sine Folder.
EWolle.EtParKomedier.(1851).115. *Vi sol-

der og slaaer vore Folder. Bergs.PP.490.
Husarløjtnanten, hendes yngste Søn, som
slog sine Folder i HovedstSLden.Wied.S.352.
saa ta'r man sig jo en nem lille Fridag .

.

Min Kone . . hun benytter naturligvis strax
Lejligheden til at komme ind og slaa sine
Folder. -Svia.IfiG.300.

|i f lægge fold
til, egl.: afmærke et sted i en bog ved at

40 lægge et læg paa det øverste hjørne; ogs. i

al alm.: lægge mærke til; fæste sig ved; lægge
vægt paa. Høysg.S.19. *i Fald i Dine Hæn-
der falder

|
Min Bog; da leg en Fold til

disse Lhxier.Dyssel.il. 51. Jeg vil ikke
lægge stort Fold til, at mit Hjerte atter

har bevæget sig til Fordel for Jomfru
herked3il.Blich.lI.374. De lægger dog al-

drig Fold til, hvad et Menneske taler i

Yildelse? smst.21. jeg (var) forundret over,

50 at hun havde lagt Fold tU nogle af mine
Yttringer. WinthJ'ort.117. spec: bemærke m.
ubehag; m. h. t. person: fatte uvilje mod. (der)

blandede sig Satire i den Spøg . . saa det
var (begribeligt), at der lagdes Fold til Ad-
skillige iblandt os for det og mere. Bahb.
E.III.128.

II. Fold, en, f et (Ing.PO.II.150. CBemh.
VI.9. jf u. Flyttefold;. [fcol'] Høysg.AG.35.
flt. -e, (1. br.) -er (JLange.III.116). (æda.

60 fald, SV. fålla, eng. fold, mnt. valt (nt. fait,

mødding); maaske besl. m. 1. Fold og i saa
fald m. grundbet.: fletværk; især landbr.)

fast ell. flyttelig indhegning (paa en mark),
især bestemt til græsseplads for løsgaa-
en de husdyr. Ganger mand i anden Mands
Fold ude paa Marken, og tager der ud
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noget Fæ, eller Høe, eller Kom. DL.6—15—å. *som Græstyv (lod) Markens Herre
|

(hesten) af sin Karl i Folden spærre. Rahh.
SynUO. Olufs.NyOec.lJ85. *Faar i Fold
nu driver lille Hans. PalM.IV.60. (»vinene

gik) og rodede inde i en stor Fold. KLars.
Ci.23. (dyrskuegæsterne) fyldte til Trængsel
Gangene mellem Foldene, hvor Dyrene
stod udstillede. TFie<i.S.195. ordspr.: gaa bold
til fold osv., se II. bold 3.3. overf. (relig^:

•Hyrden er een, og saa hans Hjord, | Er
end fuld mange hans Folde. Gnindtv.SS.
III.267. Rich.I.128.

|i
tremmekasse (ved

jæmbanestation ell. havn) til midlertidig op-
dalding af husdyr. Pont.LP.VI.147.

||
(dial.)

mødding, dannet af gødningen fra en ina-

hegning for husdyr. MDL. Feilb.

III. Fold, et. [fmV] flt. d. s. (alda. d. s.;

egl. substantivering af suffikset -fold (s. d.)

y bet. 2 er dannet i nyeste tid, jf. Mange-
fold) 1) (isaer landbr.; næsten kun i flt.)

maalangivelse for høstudbyttet (af visse

afgrøder), tidligere om det antal gange, af-
grøden oversteg xtdsæden (10 fold = en af-
grøde, 10 gange saa stor som udsceden), nu
i reglen beregnet ved forholdet ml. afgrøden
og marhnaalet (10 fold = 10 tønder (sæd)
pr. tønde land ell. 10 hektokHogram (ell hekto-

liter) pr. hektar). Havren fra forrige Høst
har givet 3 a 4 fold af sig. Adr.-^/il762.sp.7.

Fire, fem, stundom sex, sielden syv Fold
er den sædvanligste Afgrøde. Olufs.NyOec.
1.49. (sæden) bærer Frugt — mange Fold,
eller færre Fold, men dog Yragt.Mynst.
Betr.II.25. Noget faldt i god Jord, og bar
Frugt; Noget hundrede Fold (Chr.VI:
hundrede-fold^, men Noget tredsindstyve
Fold (Chr.VI: tresindstive-foldj, men No-
get tredive Fold (Chr.VI: tredive-fold^.
Matth.13.8. man kan fremme Væksten af

Landbrugsplanterne, forøge Foldene, for-

mindske Faren for Misvækst. Opperm.Dal-
gas.(1895).26. *Jeg er Havren. Jeg har
Bjælder paa; | mer end tyve, tror jeg, paa
hvert Straa.

|
Bonden kalder dem for mine

Fold. Aakj.VVF.136. billedl.: »Saa Ordets
Sæd, som lægges ned . .

|
De tusind

Fold maa hærel FrHamm.(SalmEus.402.3).
'(Danmark fik) for sin Huld

i
til Løn

kun Kundskabs magre Fold. PlougJ1.37.

2) (regn.) tal, i hvilket et eU. flere andre tal

gaarop; multiplum. Mindste fælles Fold
af flere Tal er det mindste Tal, hvori de
alle gaar op. ItegnebMellJ.3.
-fold, suffiks. [-\i(nY] (æda. -fald (Harp.

Kr.39), oldn. -faldt, eng. -fold, ty. -fait, got.

-faljjs; besl. m. I. Fold; grundbet.: som er

sammenfoldet (een, to, flere gange osv.) \\ de
med dette suffiks afl. ord bruges næppe ttden

for det højere litterære sprog (jf. dog Flerfolds-
frngt^; de anvendes hyppigst som adv. (un-
dertiden skrevet i to ord), som adj. sj. i best.

f. ell. flt., hvor de i alm. erstattes m. til-

svarende ord paa -foldig; sj. som stibst.) af-
ledningsendelse, hvormed der dannes adj.
(adv., subst.) m. et forled, som betegner et

antal (især et talord samt mange og flere^,

og m. bet. : som forekommer ell. gentages saa
og saa mange gange; -dobbelt; -foldig
(m. h. t. enfold se H. enfold^; af saadanne
ord medtages kun de vigtigste paa alfabetisk

plads; som eks. anføres her: Snart maa jeg
befrygte, at mit Pudseri skal blive op-
daget . . Snart har jeg anden hundredfold
Frygt for denne Søn, som jeg med Om-

10 hyggelighed maa tage i Agt. KomGrønneg.
11.37. (vi) Love dig trefold Erstatning,

ja fiirfold. Bagges.NblD.66. Han væbnede
. . sit Hjerte med et trefold Panser af ro-
lig Standhsdtighed. Brandes.V.4o3. femfold
svovlantimon, (kern., gldgs.) guldsvovl; anti-

monpentasulfid. Sal?1.822. (sj.) i flt: •For
de Tusind'folde Plager,

|
For din Skælven,

for din Sveed,
|
Skee dig Tak i Ævighed.

Bostgaard.TP.57. H som adv. dersom jeg
å haver forfordelet Nogen, da giver jeg det

firefold (1907: fire Foldj igien. Luc.19.8.
•Guds Engle tusindfold

|
Skulde hævne

denneVold. Kingo.123. 'Til Lykke, Kæmpe-
Samling, ja

I
O tusindfold til Lykke da.

Brors.305. 'Femfold forøge sig den trinde
Hjord. Staffeldt.l2. *Savl har i Striden sig
vundet Ry, | Lille David dog ti Fold mere.
Grundtv.SS.V.456. Kommer Du tU Styret,

kan Du hundredfold opveje det, som Sa-

30 gen foreløbig har lidt. EBrand.GG. 108.

(if. m. Fold 1:; •Han (var)
\ Som Muldet,

der et Kom modtager kun, | Men giver
Axet hundred Fold tilbage. Holst.DJl.9. |l

(sj.) som subst. •Eventyr i hundred Fold
(o: i hundredvis) | Er fortalt om Torden-
skjold. GRode.FU.77. || som eks. paa mere
tilfældige, poet. dannelser kan nævnes: •Dob-
beltløbets Femfoldskampe. Dorph. Sofokles.
252. •vore Fjenders trefolds Overmagt.

^ PlougJI.272. *(han) for femfoldfemti (o:

fem gange halvtredsindstyve) Skibe stod.

NMøll.PersJ28.
Fold-, i ^gr. ['fml-] hvor intet andet be-

mærkes ndf., er ordene smsat. m. I. Fold 1

(eU. n. folde 1); om tilfælde, hvor Fold-
veksler m. Folde-, se Folde-, -blad, en.

S( slægten Veratrum af giftliljefamilien (hvis

blade er foldede efter længden). Warm.Frøpl.
137. hvid(bladet) foldblad, Veratrum

50 album L. Funke.(1801). 11.429. KjærbøU.
FB.454. -bord, -bænk, se Folde-bord,
-bænk.

I. Folde, en. se I. Fold.
II. folde, V. [ifcola] -ede, (sj.) -te (Heib.

Poet. 1. 340). vbs. -rung (s. d.) eU. (sj) -else

(VSO.). (glda. faldæ, oldn. falda, eng. fold,

ty. falten, got. falt)an; til I. Fold 1)

1) ved at bøje om lægge to ting ell. dele

af samme ting ind imod ell. ind i hin-

60 anden; især: 1.1) (nu 1. br. uden for forb.

m. adv., se bet. 2) til I. Fold 1.1 : m. h. t. tøj,

papir olgn. stoffer, dels om ujævnhed, der

fremkommer af sig selv ell. ved uagtsomhed
osv., dels om ujævnhed, der frembringes i en
bestemt hensigt. Brevene sknlde nøye kon-
fereres, foldes, indlægges i Konvolut. PA
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Heih.E.233. *I Haand han Lehnsbrevet
folder . .

I

I tusind Stykker Dankongens
Brev

I

Omflyver for alle Vinde. Iw^'. F-S^.

275. (hun) foldede (tørklædet) med megen
Omhu, og lagde det i en Skuffe. Sawc/i.

11.143. de gamle Folder kunne vanskelig
udglattes, men en ny Dragt kan jeg folde,

som jeg yil.smst.lll.306. Rosen foldede
sine Blade tættere. B'C^nd.F.^47. || refl.

dets folder. At folde et Brev, en Pakke,
op.VSO.

II
folde sammen (mods. folde

ud^. Moth.F275. han strøer Sand paa Bre-
vet og folder det sammen. Ew.IV.245. Lidt
efter foldede S. sin Kniv sammen. Ponf.
LB.121. alle (fuglearterne) holder . . Vin-
gerne spUede under Flugten, de folder
dem først sammen, naar de sætter sig.

Bogan.11.83. Maleren har foldet sine lange
lægge sig i folder. *Med Elefantens Billed lo Lemmer sammen i et Hjørne. JVJens..lL.

paa
I

Sig folder Vadmelsseilet. /n^'.F/Si^S

billedl.: *En Skaal for det blinkende Sø-
ernes Baand,

I
som folder sig om (o: som

et folderigt baand omslutter) Sverriges Skul-
der. Richl.d. (den) drømmerige Stund, da
Juleaften folder sig tættere og tættere
omkring En. Budde.F.212. 1.2) (l.br.) til

I. Fold 1.2; m. h. t. overfladen (især hu-
den) paa dele af levende væsen (jf. u

57. jf. f: himlene (skal) foldes tilhobe
(1871 : rulles sammenø, som en bog. E3.34.4
(Chr.VI).

II
folde ud, ('mods. folde sam-

menø aabne ved at bevæge noget ud af dets

folder, dets sammenlagte stilling olgn.; ud-
brede (jf. udfolde/ Tøiet maa foldes ud,
at man kan besee det overalt.FSO. *Se,
nu er det Foraar, og Spirerne foldes ud.
Floiig.1.174. (han sikrede sig) A.'s ene Haand

bet. 3.2-3/ navnlig ansigtet hos mennesker. 20 saa han ikke kunde folde Kniven ud. J.?iÆ

•Ei Egensind har foldet disse Læber,
Der svulme, liig et tvedeelt Rosenblad.
Bauch.DV.111.164. (billedet) udtrykker .

.

Dødsøjeblikkets Rædsel: . . Blikket ser
haabløst opad. Panden er smertefuldt fol-

det. JLange.MF. 99. refl.: *Fæle Rynker
folde sig

I

I Trællens Pande. Oehl.(1841).

111.133. 1.3) m.h.t. legemsdele. Gøglere,
som besidde en Færdighed til at folde

NxæE.1.181. billedl.: »Fold Andagts Vinger
ud,

I

Og hæv til Himlens Gud
|
Hierternes

Klang. ^a^^'es.F. 49. *Gjør Regnskab for

din Dommer!
|
For ham dit Liv er foldet

ud. lng.BSE.Vll.lll. Da Gud var ene, som
den eneste værende, foldede han sit eget
Væsen ud i de mange S\æle. NatTid.^^/a

1913.Till.l.sp.4. folde sig ud, aabne sig;

udbrede sig. *det spæde Blad sig folder ud.
deres Legemer i adskiUige unaturlige Ven- 30 Lund.ED.61. Den kejserlige Hær vaag-
åingeT.JSneed.1.224. hun foldede heftigt

sine Arme om hans Hals, saa de vide
Polkaærmer gled helt op, op over de bru-
sende, hvide Underærmer. JPJac.11.130.

\\

nu l.br. undt. i udtr. som folde hænderne,
som tegn paa opmærksomhed ell. (især) re-

ligiøs andagt (fx. i bøn) lægge hænderne
sammen (og sammenflette fingrene). *Vort
Maaltid vi beslutte nu, | Og folde vore

nede ved Hanegal, der straks efter kvaltes
af Trompetsignaler. Kommandoerne (0:
hærafdelingerne) foldede sig ud. SMich.I)ø,
29. tP overf.: komme til fuldstændig ud-
vikling, hele hendes Væsen havde foldet
sig ud som en underlig fremmed Blomst.
JPJac.1.100.

3) part. foldet brugt som adj. 3.1) (nu
1. br.) om klædningsstykke : som falder i (rige)

Hænder. Kingo.460. Skole-Mesteren: „Fol- 40 ^oWer; folderig, (kvindernes) Erme var i

der jere Hænder smukt naar I examineres.
Holb.Jul.12sc. (Arv) staar med foldede
Hænder, sms/. *over Barnets Pande

|
Fol-

der hun fromt til Bøn
|
De hvide Hænder.

Holst.D.I1.188. (han) foldede sine Hænder
og bad sit FsLdervor. LFeilb.OmLigeløb og
Kredsning. (1896). 3. refl.: *tusinde smaa
Hænder . .

|
De folde sig nu daglig til

Bønner for Big.Hauch.SD. 1.197. folde

det ringeste tolv Alen lange, men udi fol-

dede Kruser sammendragne. Holb.Hh.I,
299. hun bar den samme mørkeblaae Trøie,
det foldede Skjørt. lng.EM.11.144. »om det
hvide Bryst, de runde Lænder

|
Flød

malerisk det foldede Gex&ndt. Bødt. 81.

3.2) (bot.; jf. bet. I.2J om det i bladlejet (hos

visse planter) sammenlagte blad (jf. tvær-
foldet/ Træearter.(1799).315. Warm.Bot.70.

hænderne i hinanden oZ^-n., (poet.) i sa. 50 604. i knoppen er valmuens kronblade
bet. *Taus Abbeden knæled; han . . folded
Haand i Haand. Ing.DM.31. *sine blege
Hænder

|
Hun folder i hinanden. J.ares/r.

193. jf. (om flere; sj.): *GodtI Folder eders
Hænder da i min,

|
Og lad os sværge Fien-

den Undergang. Oehl.S.146.

2) i faste forb. m. adv. H folde ind.
folde seilet ind.Moth.F2 75. e.br. refl. : neppe
stod (Freja) i Rosenlunden hos Ingeborg,
saa foldede Vingerne sig ind , og bleve 60

ikke større, end to store Sommerfugle-
vinger. OeRØS.^54.

II
folde op. 1. (nu

l.br.) samle (klædningsstykker) op (om sig)

i folder, folde skørtet, serken op. Moth.
F275. Han foldede sine Klæder op om
sig. F/SO. 2. (nu næppe br.) aabne noget af

uregelmæssigt foldede
i || om frøhvide,

naar frøskallen bugter sig ind i den. Warm.
Bot.604. 3.3) (zool.; jf. bet. I.2) om kind-
tænderne hos visse dyr, hvor emaljen bugter
sig ind i tandbenet. Liltken.Dyr.54. 3.4) (geoL;

i'f.
I. Fold 1.8^ om jordlag: som ligger i folder.

i'oldede Istidslag hører til de aUer hyp-
pigste Fænomener i Bakkeegnenes Sand-
og Lergrave. Uss.DanmGeoU232.

III. folde, V. ['f(ol3] -ede. vbs. -nin^
(Landbo.11.11) ell. (sj.) -ing ('Faarefolding.
Blich.(1920).IV.108). (til II. Fold; især

landbr.) 1) (1. br.) m. obj., der betegner dyret

(dyrene): sætte i fold. Moth.F48. *Paa
Grønsværet stod

|
En mægtig Kronhjort

foldet
I
Ved Lindetræets B,od.WinthJSF,
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61. 2) m. obj., der betegner marken (groes-

gangen): lade afgræsse ved at anbringe

dyrene i (flyttelige) folde paa den. Græs-
ning paa Fenner, hvor der jævnlig har
været foldet med Kvæg eller Faar, (er)

farUg. LandmBJI.310. LandbOJI.ll.
IV. folde, V. [ifmla] -ede. vbs. (til bet. 2)

-(ii)ing f^Foldning (Multiplikation). /aCo»«r.

Hist.Matematik. (18S8).16 ; 2. udg. (1899). 15

:

Folding;, (no. foUa (folda); itl IH. Fold;
t bet. 2 nydann., især bnigt af sprogrensere)

1) (landbr.) til III. Fold 1, om høsten: give
udbytte (udtrykt i fold). Rugen folder

bedst efter en god Helbrak.Xatufm5.J7J.
62. Den nye Rugart . . skal være mere
foldende end den hidtil anvendte Rug.
FlensbA.^/itl907.TiUJ.sp.5. der er . . næppe
Tvivl om, at Brødkomet vil folde godt.
Pol.^lil920.7.spd. 2) (regn.) til III. Fold 2:

multiplicere: gange, (tallene) skuUe fol-

des med hinanden. laCour.Hist.Matematik.

(I888J.I0. jeg har . . foldet et omtrentligt
middeltal med bogens sidetal. MKrist.(Aarb
Kult.1897.59).
Folde-, i ssgr. ['fmla-J som regel af I.

Fold 1 eU. n. folde 1 (og S); hvor intet

andet er bemærket, lader det sig ikke m. sik-

kerhed afgøre, hvtiken af delene der forelig-

ger; i nogle tilfælde veksler Folde- »n. Fold-,
se Folde-bord, -bænk, -harve, -kniv, -stol,

Foldhat; t ssgr. m. II. Fold bruges nu som
regel Fold-, j/. dog -stiver, -bjers« et-

(geol; jf. I. Fold Ij, U. folde 3.4;. SalJII.
39. -bord, et [H.l] (^o^s. Fold-. SaUVIII.
343). (foræld.) bord, som kan slaassammen (jf.
Fald-, Klap-, Slag-hoTå).(KalkJ.o83j. VSO.
TroeULJIloé. SaUTIIIMS. -bænk, en.

[n.l] ('008. Fold-. SaVVIII.343. BOlsJ)FM.
5. Skjoldb.XM.34). (foræld, ell. om forhold
paa landet) bænk, som kan omdannes tU
seng (jf. -seng, Slagbænk^, ell. hvis rygstød
kan drejes til begge sider. Moth.F27o. Junge.
IngæOJ.27. TroelsL.UI.266.269. en Foldie-

bænk, hvor Børnene hvilede om Natten.
Skjoldb.SM.31. -dal. en. (geoL; ^f. I. Fold
1.3, n. folde 3.4; jf. -bjerg;. l^aturensV.
1915.354. -filter, et (jf. ty. faltenfilter;

kern.) papirfilter, som er forsynet m. talrige

folder, saa at den filtrerende del bliver den
størst mulige. Sal.^yni.44. -gaffel, en.

(nu næppe br.) gaffel, som kan lukkes sam-
men (jf. -kniv, -ske;. VSO. -harre, en.

\U.i] (ogs. Fold-. OpfB.^IV.314. Sal.*X.933).
Tlandbr.; nu 1. br.) harve (bestaaende af to

led), der kan foldes sammen. D&H. SjæU
BondJ06. -bat, en. se Foldhat -kapi-
tæl, et. (bygn.) kapitæl, hvis sider har
fremspring, der ligner folder. Stilart.95. SaX.^

VIIL341. (3 -kast, et. (tU I. Fold la;
det at danne (stærke) folder; oftest mere konkr.
om kunstnerisk ell. virkningsfuldt anbragte
folder (jf. Draperi 2j. *Vildt Seilet hvirv-
ler fra Mast;

|
Det . . hænger |

Med mæg-
tige Foldekast. Ing.DM.49. en dygtig Sta-
tue af Bernini . , med vindige, brusende
Foldekast. 5randesJJJ.505. det hvide At-

lask, som jeg havde hængt paa (leddeduk-

ken) for at studere Lysbrydningen i Folde-
kastet.-6er^s.PP.^^. En lyserød, klar Kjole,
med smaa skælmske Blomsterbuketter tit-

tende frem af hvert Foldekast.J)racAm.£0.
74. den ophøjede Simpelhed i Dragten,
særlig i FoldekastetJi,Bobé.FrederikkeBrun.
(1910). 221. -kniT, en. [n.l] (f Fald-.

vAph.(1759).93(jf. no. faUekniv;. f Fold-.

10 smstJ04). kniv, nvis blad kan bøjes ned i en
fordybning i skaftet, (især om en svær (lom-
mejkniv, m. eet, temmelig bredt blad). Moth.
F276. *(du vilde) sætte for dit Bryst den
lille Foldekniv. Holb.Paars.220. OehlXJ.
163. vis Dig ikke saadan frem for Menig-
heden, men luk Dig sammen som en Fol-
dekniv, og sæt Dig. DrachmJFJ.08. Aakj.
VB.250. -kraTe, en. ^^7 I. Fold 1; nu
næppe br.) folderig krave. MothJ'276. VSO.

20 MO. -kæde, en. (geol. ; jf. I. Fold 1.8, II.

folde 3.4;. (Jnrabjergene) er en af de mest
udprægede FoldekdddeT.CCChristensen.Geo-
grafi for MeUemskolenn920)J.61. GJ -Io»,
adj. (til I. Fold l(.i); 1. br.) En gammel sort
Silkekjole sluttede engt og roldeløst om
hendes F\gw[.Goldschm.V.30. GjelGD.8.
-Btave, en. (zool.) hos drøvtyggere: bag-
mavens forreste afdeling, hvis slimhinde ligger

i dybe folder; bladmave. Sal.V.521. G) -njf,
30 adj. (til I. Fold la;. Prindsessen laae i et

hvidt folderigt Gevandt. J»i^.£F.FJ.3.5. Om-
kring hendes Hals og ud paa Skuldrene laa

folderigt et mørkt, blodrødt Silkeklæde.
JPJacJL69. -seng, en. [H.l] (foræld. eU.

om forhold paa landet) feltseng. ?KalkJ.583).
VSO. MO. I d. 8. s. -bænk. Feilb. -ske,
en. [H.l] (nu næppe br.) ske, som kan lukkes

sammen (jf. -gaffel, -kniv;. VSO. -snegl,
en. (zool.) slægt af famtlien Volutidae af

40 forgællesneglenes orden, htris skalsøjk har
fiere paraUeU løbende folder; Voluta. Liitken.

Dyr.554. SaUVIlI.342. -stiver, en. (tU
n.Fold; landbr.) stiver til faarefold. MøUM.
IIJ27. -stol, en. [H.l] (ogs. Fold-. Sal.*

VIII.343). (ænyd. d. s., eng. faldstool, ænht.
faltstuhl; fra germ. laant til fr. fauteoil;

t ty. omdannet tU feldstuhl, se Feltstol; nu
næken kun foræld^ stol (m. krydsstiUede

ben), som kan klappes sammen; klapstol;

50 feUstol. paa Kirkens Bekostning gives (de

fattige) en Folde-Stoel eller giøres Klap-
per, de kan sidde paa. Forordn.''*/»1708J.
S18. en lav Foldestol. SophMull.y0.309. en
foldestol . . var gået bag over med hende,
da hun var tre år. Ejortø.SJJ9. -syge,
en. (forst.) sygdom hos bøgen, hvorunder bla-

dene bliver foldede langs nerverne. Sal.VII.
440. -værk, et. (fagl.; især foræld.) omor
mentik paa udskaame møbler, som minder

60 om tøjfolder. StilartJ70. Sal.WIII.342.
Fold-fi*«, en. [I.l] 3( art af skærm-

blomstrede, hvis frugter har store, hindeagtige
ribber; Laserpitium latifolium L. ViborgJ'l.

(1793).56. LangeJ'lora.561. EostrÆora.1.
261. -barre, en. se Foldeharve, -bat,
en. (nu næppe br. Folde*. Funke.(1801)JI.
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545). ^ slægt af sælesvampe, hvis hat er

foldet og lappet; Hélvélla L. Bostr.Flora.il.

216. -hveps, en. (zool.) inseM af gedeham-
senes familie (Vespidæ) (hvis vinger under
hvilen er foldede paa langs). SaVIX.506.

feldig^, adj. (jf. no. follug; afl. af IH.
Fold 1; „sjell." Levin.; nu næppe br.) d.s. s.

foldrig. 'det Sted . .
|
Hvor svangre Straa . .

|

Fremskyde tykt af foldig Sæd. NordBrun.
D.51. D&H. j/.Foldighed. smst.

-foldig^, suffiks, [-ifcol'di] (jf. dog en-,

mang-, tre-foldig). (glda. -faldugh, fsv. -fal-

dogher, mnt. -voldich (ty. -faltig, -fåltigj;

udvidelse af suffikset -fold, s. d.; jf. forfol-

dige) afledningsendelse, hvormed der

dannes adj. m. et forled, som betegner et an-

tal (især et talord samt mange og flere, jf.
dog ogs. dobbeltfoldig^, og i alm. m. bet:

som forekommer ell. gentages saa og saa
mange gange; -dobbelt \\ af saadanne ord

anføres kun de vigtigste paa alfabetisk plads;

som eks. (der næsten udelukkende tilhører

skriftspr.) anføres her: *Giv Ære, Held og
godeRaad,

|
GivtusendfoldigLykke./fin^'o.

76. *Sig Blomsterne snoe tU en syvfoldig
Krans. Grundtv.SS.1.233. den bornholmske
Jordbrugers Afgifter . . er fra henimod
Slutningen af det 17de Aarhundrede af

stegen til det 8 å 9 foldige i Pengeværd.
PEMull.(DLitTid.l811.148).(stemmerne)im-
der hundredfoldig Gien\ya.Molb.KC.59. jeg
(udbringer) et nifoldigt Hurra for vor Valg-
kandidat. Schand.F.253. Den menneskelige
Tankes . . Frihedskamp for at vikle sig

ud af Fordommenes tusindfoldige Svøb.
Brandes.X.236. jf.: Han beskyldes . . for

at have konstlet paa Religionen, saa at

han af den hellige Trefoldighed har vil-

let giøre en FiTefo\åigheA.Holb.Kh.678.
\ (storstadens) polypfoldige Arbeids-
axme.Gjel.GD.?. som adv.: *Syvfoldig vir-

ker du (o: den helligaand) paa Jord,
|

I

Jesu Navn, med Naadens Ord. Grundtv.
SS.III.335.

II
(nu næppe br.) som bestaar

af (saa og saa mange) dele. Syntaxis er fire-

foldig. Bøysg.S.l.

Fold-kniv, en. se Foldekniv.
I. Foldning, en. 1) som vbs. til H.

folde ; ogs. mere konkr., om det at være foldet

ell. om de frembragte folder; især: 1.l) O
til II. folde 1.1. Papirets Foldning. JfO.

1.2) (især fagl.) til II. folde 1.2. Insekternes
Hjærne opnaar ofte en meget betydelig
Størrelse; sin højeste Udvikling — en be-
gyndende Foldning — har den hos de
aarevingede Insekter. BMøll.DyL.III.223.
1.3) Ci/". II. folde 3.4; geol) Frem.DN.3. Fol-
dede Istidslag hører til de alier hyppigste
Fænomener i Bakkeegnenes Sand- og Ler-
grave. Foldningerne er altid ledsagede
af smaa Forskydninger . . i Lagene og
kan i Størrelse og Form være overmaade
forskelligartede. C/ss.DanmGeoi.^^S^. 2) (nu
1. br.) konkr., fiZII. folde l.i: sted, hvor noget

er foldet sammen. Det Slags Tøi brister

gierne i Foldningen. VSO.

II. og III. Foldning, en. se III. og IV.
folde.

fold-rig, adj. [HI.l] (landbr.) som giver
mange fold (jf. foldigj. alle (kartoffelarter
er) meget foldn.ge.LandmB.III.135. jf.:
Foldrighed bruges som Betegnelse for
Kornudbyttet af Afgrøderne.iliføWH.JI.i^7.
-stol, en. se Foldestol. -sætte, v. [II]

(sj.) sætte, anbringe i fold. (billedl.:) (naar
10 skæbnen) hilder mig i et Reigarn (o: reje-

garn), eller foldsætter mig i et Hønsebuur— saa bliver jeg vranten, klynker. Æa^^es.
L.I.402. t -tragt, en. ^ pigæble, Datura
stramonium L. (hvis krone er tragtformet og
foldet). Funke.(1801).IL432. VareL.(1807).
L349. -udbytte, et. [III.l] (landbr.) høst-

udbyttet, angivet i fold. LandmB.I.188. Cav-
ling.A.1.344. den bekendte Maade at anslaa
Foldudbyttet ved at tælle Kærnerne i mid-

20 delstore Aks. LandbO.11.163.
I. Fole, en. ['fo-la] flt. -r. {æda. folæ,

oldn. foli, eng. foal, ty. fohlen, got. fula;

besl. m. ar. polos, føl; if. I. Filke, Fol, III.

fole. Føl; uden for bibl. og dial. nu næsten
kun poet.) ung hest (ell. æsel olgn., jf. Asen-
fole^; føl ell. plag. *Jeg skal give dig
Fole,

I

fuldvel skal han bære dig fram.
DFU.nr.14.11. (de) føre . . deres Gods paa
Folernes Ryg. Es.30.6. din Konge skal

30 komme til dig . . fattig, og ridendes paa
et asen, og paa en af asenindernes unge
foler (1871: Føl). Sach.9.9 (Chr.VI). *Hand
løb i Stuen om fast som en utæmt Fole.
Bolb. Paars. 114. *De ledte fra Stalden
den unge Fo\e.Oehl.EF.81(her brugt afveks-
lende m. Føl^. *dér, hvor Folen slog sin

Hov
I

bagud i Vaarens grønne Skov.
Drachm.JJD.251. en Flok paa en Snes
Hopper og halvt saa mange Foler. Bist.

ioFT.25. Esp.81. Feilb.
\\

gi. rim: en klattet

(o: ustriglet) fole kan blive en hest, en
fattig pebling kan blive en præst olgn.

(jf.Kalk.lI.525). Mau.3664. WinthJI.181.
PalM.IL.1.363. Feilb. II. Fole, subst. se

FoL III. fole, V. [ifo-la] Bøysg.AG.139.
-ede. vbs. -ing (MO. LandbO.II.164). (ænyd.
d.s., SV. fåla, eng. foal, ti/, fohlen; jf. I.

Fole, følle; især landbr., dial.) om hest (ell.

æsel olgn.): føde føl. Moth.F440. Junge.
50 Bonden med Følhoppen ser jo strax, at

den har folet, og han faar ogsaa Øje paa
FøUet. SvGrundtv.FÆ.IL132. Stor er hans
Magt, og ikke vil den briste, før Mul-
æslet foler. CKohl.B. 68. Esp.81. Feilb.

L

331.IV.152. Thorsen.136.
\\

(dial.) om andre
husdyr (især katte og hunde): føde unger.

Saasnart (tæven) har folet, vælge man strax
de Hvalpe, man er tU Sinds at opføde.
Werfel.Jagtb.44. Feilb. Thorsen.136.

60 Fole-nave, en. [I] vænge ell. indheg-

ning, hvor løsgaaende ungheste græsser, en
af Indsidderne er greben paa fersk Gjer-
ning imorges, da han var ved at stjæle

Kvas i Folehaven. CKMolb.Amb.22. Sat.VL
776. nu især som stednavn, navnlig om skove,

hvor ungheste (tidligere) hold(t)e8 paa græs,
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fx. Folehave skov vtå Btmgsted. VUh
And.AD.loO. TrapMI.93. -mester, en.

[I ell. ni] (foræld.) opsynsmand ved stutteri,

som havde tilsyn med foleride hopper. Moth.
F440. VSO. MO. -Tænse, et. [I] (jf.
-have; foræld.). BreumJFS.1.
F'oliant, en. [foli'an'^i] flt. -er. (ænyd.

d. s. (Laurembergs Skjæmtedigte. (udg. 1889).

130); aflat. (liber) folians, (bog) i helt blad;

besl. m. Folio ; O ell. fagl.) bog, hvis format er

bestemt af, at hvert enkelt ark kun er sammen-
lagt een gang; ogs. (m. vagere bet.): meget stor

bog. Moih.F277. I (skulde) tæncke, at . .

Naturen havde skabt ham alleene til at

staa paa en Hylde blant andre Folianter.

Eolb.Tyb.1.2. 'Den sorte fløilsbetrukne Fo-
liant

I
Med Sølv paa Snittet. OeR^.i5i.

inde meUem Bibliotekets Folianter sidder
de skarpsindigste af Munkene og studerer
Kirkefædrenes dogmatiske Værker. FFed.
BK.229. jf.: hver Urt . . bør have sit Kob-
ber, undtagen de meget smaae, af hvilke
2, 3 eller 4 kunde trykkes paa et foliant
Blad (nu: Foliantblad;. Stom;je.II.54i.

Folie, en, \ et (Oehl.F.117). ["fo-'lia,

'fo'lja] (ogs. (ved forveksling) Folio. Hauch.
VII. 393. Tops. III. 278. TBierfreund.Flo-
rens. (1901). 242). flt. (1. br.) -r (Stochholm.

Foto.l). (ænyd. d. s.; aflat. folium, blad; besl.

m. FeuUleton, FoUant, Folio og muligvis m.
I. Blad) )) (fagl.) papirtynd, udhamret me-
talplade, aer bruges til dekorering samt til

at beklæde bagsiden af spejle med ell. som
underlag til ædelstene for at fremhæve deres

spil; bladmetal. Hallager.BB.42. Vi have
ikke Raad til at anskaffe et helt nyt Spejl
med ny Folie bagpaa. DrachmSjK.29. Vare
L.*88. jf.: Staniolslageren (Folieslager)
slaaer Tinnet til tynde Blade. Funke.(1801).
III.418. 2) CP overf.: om hvad der tjener

som forskønnende baggrund. Er det
ikke netop Herligheden selv ved det Dæ-
moniske, at det som FoUe maa tjene til

at forherlige det Guddommelige ?In<7.iJi*'.

VIIJ3. (venindens sang) skal tjene som et

Slags Modsætning, et Slags Folie, for at

hendes Stemme siden kan tage sig endnu
bedre uå. Hauch.VI. 145. Hun troer at

glimre ved mig? ha! ha! ha! Hun er min
Folie! Hvad har hun, hvorved hun kan
fordunkle denne Anstand, denne Gratie.
OverskJ.226. For ret at gjøre det Zarte og
Sværmeriske i disse Vers af Winther an-
skueligt frembyder Schack Staffeldt sig
atter som Folie (Brandes.II.25 : Baggrundj.
Brandes.DD.183. foliere, v. [foli'e'ra,

folije-'ra] -ede. vbs. -ing (Sal.III.236. Meyer).

(af nt/kl. foliare, til Zaf. folium, blad; fagl.)

I) til Folie 1: beklæde ell. underlægge m.
folie (1). JBaden.FrO. SaUVlII.345. 2)

(jf. Folio) nummerere et haandskrifts ell.

en bogs blade (i st. f. siderne; jf. paginerej,

saaledes at hvert blad eli. (i forretningsbøger,

jf. Folio 2.1J de to modstaaende sider af to

paa hinanden følgende blade faar sit løbe-

nummer. Bogen (er) toldeTet.WiicetÆL.99.

SaU111.537.551. I. Folio, en, (sj.) et (i

bet. 2.i: GraahæTJJ.64. Hage.n214). ['fo-'-

lio, ifo'ljo] (m. lat. form Poiiam (i bet. 2a;
1. br.). HandelsO.(1807).68. Meyer. Sal.UII.
551). (af lat. (in) folio, (i helt) blad, af fo-

lium, blad; besl. m. Feuilleton, Foliant, Fo-
lie, Kaprifolium) t) format afpapir eU. bog,

der er saa stort som et een gang sammenlagt
helark; ogs. (m. vagere bet.): meget stort

10 format. Danske Prospecter i Kaabber-
stykker paa Median Papiirs Folio. Adr.^'/i

1762.sp.l0. *(bogen) trykket blier
|
I Folio

paa Medianpapir. OehlJ'.230. Selmar.U39.
(spøg.:) Dend, som var i Qvarto, var Inge-
borg Blyetækkers, og dend anden i FoUo
var Anne Kandstøbers. Holb.BarsJI.6. (ef-
ter Holb.Bars.II.6; nu næppe br.:) En Nar
i Folio, en meget stor ^2a.Leth.(1800).

||

hertil Folio-ark, -format ofi. 2) T 2.t) de to

20 modstaaende sider af to paa hinanden
følgende blade i en forretningsbog, hvor-

paa den enkelte kundes konto er opført.

Graah.PT.I.164. Sal. 111.254. Meyer. 2.2)

konto i pengeinstitut, hvor indskyderen
uden forudgaaende opsigelse kan hæve (større

ell. mindre) beløb. Lassen. SO. 614. Hage.'
743. I hertil Folio-konto, -midler (o: penge,

som er indsat paa folio, smst.) ofl. II. Fo-
lio, en. se FoUe. Folioin, et. se I. Folio.

30 Folk, et. [imYg] folk. Høysg.AG.33. flt.

d. s.; gen. folks, (nu kun dial.) folkes (Holh.
Paars. 3. Qram.Breve.8. JSneed.III.158.
Feilb.), (spøg. ell. vulg.) folkses (Wied.LO.
177). O m. h. t. flt.-formen folkens s. d.

{æda. folk, oldn. folk, eng. folk, ty. volk;
besl. m. fylke samt maaske m. fuld; grund-
bet, i germ. : (kriger)skare | om endehen -folk

i indbyggemavne se AarbSkive.1921.9ff.
||

paa bet. 2 har fremmede spr. (lat. populus
40 osv.) øvet indflydelse)

1) (nu især i (best. f.) flt. undt. bibl. og
dial., jf. dog Fod-, Hestfolk^ samling per-
soner, der indtager samme stilling i

forhold til et bestemt formaal ell. en
bestemt person. 1.1) mandskab. H sol-
dater; især om de menige (jf. Krigsfolk^.
Johan Urne (overgav sig). Hvitfeld siger,

at han dertil blev tvungen af sit eget Folk.
Holb.DH.II.297. (han lod) sit Slot . . be-

se fæste og besætte JiieåFol^.Wand.Mindesm.
1.294. *Engang paa den svenske Strand

|

Gik han (o: Tordenskjold) med sit Folk
iland. GRode.FU.77. Kompagnichefen, en
forstandig, tapper Mand, elskværdig ind-
til Ømhed, en Fader for sine Foik.Bran-
des.XIII.499. en lang Belejring, der ender
med, at han kun har 10 Folk tUbage.FFed.
H.400.}ii(is(Br ^) sømænd; matroser (jf.
Søfolk/ (købmanden) drucknede med et af

60 Skibene saa og alle Folckene. Æreboe.20.
Landet (fattedes) ikke Skibe, og Folk til

at bemande dem. Molb.DH.II.322. Skippe-
ren og de bedste Folk sidder . . og dnk-
ker et Glas. Drachm.1. 59. ScheUer. MarO.
227. jf. Dæksfolk. TToZ/Tj.JtfarO.S^O. ||

(især foræld, i visse faste forb.) om personer,

V. Rentrykt «/» 1922 8
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der er ansat i øvrighedens tjeneste, byens
folk, se By 2.2. kongens folk, se Konge,
rettens folk, se Ret. 1.2) (dagl.) per-

soner, som arbejder for ell. tjener en, (især)

sadledes at de Iwrer til ens husstand; arbej-
dere; tyende; tjenerskab (jf. Arbejds-,
Tjeneste-folk^. Lot, sin Broder, og hans
Gods førte han tilbage, og desligeste Kvin-
derne og Folket. lMos.14.16. Jeg forlanger
intet af (min mand), uden at hånd vil have
Indseende med Folckene. Holb.KandstJ.S.
Jeg blev atter tilbage med Resten af

F(Acket. Æreboe.119. Wadsk.87. *min Præ-
stegaards Elendighed . . |

Uordenlige Folk.
PalM.V.54. Lev nu vel min kjære Ven I

Vil De hUse mine Folk fra mig? FruHeib.
B.II.42. Folkene stod allerede og hang
ved Væggene, der var en Snes Karle og
Piger. JFt7ens.J).85. Foruden for sine egne
Handlinger er man . . i ret vidt Omfang
ansvarlig for sine Folks Handlinger. Hage.^
259. 1 .3) (bibl. og dial.) personer, der er for-

enet ved slægtskab; familie; slægt; ogs.:

stammefæller. Ruth sagde: . . dit Folk
er mit Folk, og din Gud er min Gud.
Ruth.1.16. Mothy277. jf: Da den samme
FamUie engang siden giorde Paven For-
treed, sagde han: Dette Folk er meget
n-takn.emme\igt.Holb.Kh.783. om forfædre
(jf. Fader 2) : Abraham opgav Aanden .

.

og blev samlet til sit Folk (Chr.VI:
sine folkj (o: døde). lMos.25.8.

\\
(dial.) i

flt. og m. foranstillet ejendoms-pron.: for-
ældre. Feilb. Thorsen.i36.

2) samling mennesker, som bebor
samme land, har fælles regering,
sprog, historie, kultur osv. 2.^)ialalm.:
nation (i st. f. flt. bruges ofte: Nationer
ell. (især om uciviliserede folk) Folkeslag^,
alle folk (1819: Folkeslag^ skal forsamles
for ham (o: menneskenes søn). Matth.25.32
(Chr.VI). Da Kong Knud nu var bleven
Herre over Norge, gav hånd Folket til-

kiende, at hånd hafae sat Hagen Jarl til

at regiære Landet i sin Sted. Holb.Intr.
II.9. Ligesom enkelte Personer dømme,
saa dømme og heele Folk. JSneed.III.229.
Birckner.Tr.40. *Det (o: modersmaalet) alene
i Mund og Bog

|
Kan vække et Folk af

Dvale. Gi-undtv.PS.VI.187. han (havde ofret)

sit hele aandelige Fællesskab med Land
og Folk og Slægt paa Ærelystens og Be-
gærlighedens blodige Altve. Pont.LP.VII.
163. *På Tab af Guld og Blod | kan Tiden
raade Bod,

|
men overgir et Folk sig fejgt,

dafrådner Folkets Rod. Rørd.GrK.220. i best.

f. i ssgr. som Jøde-, Romer-folket. |l

herrens folk olgn., (bibl.) egl. om Israel

(jf. 2M0S.3. 7) ; nu især om de troende (kristne).

Støvets Børn er Herrens Folk! Ew.(1914).
1.132. *Herren, han har besøgt sit Folk.
Qrundtv.SS.II.396. || folkenes forbund,
(især polit. efter en^. league of nations) om
aet efter verdenskrigen 1914-19 oprettede ver-

densparlament (jf. Folkeforbund/ midt i

selve Folkehadet er Tanken om Folkenes

Forbund slynget ud. ORode.KV.192. Homo
S.VD.58.

II
(uegl.) om et (større ell. mindre)

dyresamfund. Her levede et eget Folk af

Biller. JVJens.A.II.191. Telegraftraadene
bar paa et helt Folk af Svaler. RobLHans.
EP.132. jf. Bifolk. 2.2) (nu kun i ent., især
i best. f.) (hovedmængden af) den enkelte
nations medlemmer, udgørende en helhed
indadtil som statens borgere, undersaat-

xoter i forhold til statsoverhovedet, ell. som for-
enede ved fælles historie, sprog og kultur.

Kongens Magt beroer paa Folkets Vel-
stand. J/Swee^Z. FIJ. 44^. Tryggest støtter

Thronen sig paa Folkets Kierlighed. Mynst.
Fr VI.24. et Folk er en Organisme, et Pu-
blicum en 'M.SiSSQ.Heib.Pros.VI.263. *hver
Sang, som Folket kender og lytter til med
Lyst. Lemb.D.106. Folket er en Menneske-
masse, som holdes sammen af en fæUes

20 Ide — Sproget, Fædrelandet, Staten.Vilh
And.(Tilsk.l911.I.85). folkets kærlig-
hed, min styrke, Fr.VH's valgsprog. Ar-
laud.429. (bibl. :) (Saul var) høiere end alt

Folket. lSam.9.2. jf. (m. overgang til bet. 3.1^
.'

Han løftede Drengen op paa Brændet, saa
han stod hævet over alt Folket som en
Præst paa Prædikestolen. BttcM.C/'-H'.ii.

||

t flt. brugt til at betegne et statssamfunds en-

kelte borgere, jeg taaler icke hun kalder mig
a) Madam, som de Franske Folk plejer at

giøre. IIolb.Kandst.IV.9. *(Holberg var) De
Normænds største Zir, de Danske Folkes
Ære,

I

I Levnet og i Skrivt en rar Philo-
soTphns. FrHorn.PM. 96. \\ om de lavere
stænder ell. klasser af befolkningen, tid-

ligere om de uadelige, nu især om den ar-
bejdende del af nationen; de brede
lag; almuen; menigmand; undertiden om
lægfolk mods. lærde. Den Venetianske Adel

40 adskiller sig fra Folket ved at fore deres (o

:

sine) Klæder med Hermelin. JSneed.1.228.
(jeg formoder) at Borgere og Bønder, det
rette Folk, først SLås^øYgQS.Balle.Bib.1.87,

Grundstenen blev lagt af FrederikKongena
Søn Folkets Ven. Thaar.(Indskriftpaa Fri-
hedsstøtten i Kbh.1792). Dine Lovgivere for-

virre endnu uophørlig de forskiellige Be-
greb af Pøbelen og Folket; thi som det er
Folkets Væsen at være Alt, saa er det Pø-

50 belens at være Intet. Fr8need.I.420. *(Lu~
ther) laante Biblen Folkets Maal. Grundtv.
PS.III.65. af selve Folket, af Menigmand,
som man kalder den Fattigere, fik jeg
(anerkendelse). HCAnd.XII.309. Stem paa
(redaktøren). Han er Folkets Ven, og han
holder paa Bondens Ret. Schand. F. 355.

Folkets Hus (0: navn paa arbejdernes for-

samlingshus). SaUVIII. 386. jf.: sent om
Natten fejrede (Hørup valgsejren) med en

60 lille Tale til det udenfor „Politikens" Vin-
duer forsamlede Folk. „Hr. Folk" forlangte

denne Tale for at gaa rolig i sin Seng.EHen-
riclis.VH. 109. i forb. som O en mand,
kvinde osv. af folket, en mand (osv.) frem-
gaaet af de lavere samfundsklasser; almues-

mand, du er en Husmandssøn, en ægte
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Mand at Folket Ing.EF.VIII.42. *En Rid-
dersmand

I
Af fyrsteligt Blod har skjæn-

ket en Qvinde
|
Af Folket sin Haand.

Schaldem.SkB.77. Esm.III.246. O folkets
røst, natioixens, folkemassernes udtalte vilje

(jf. Folkerøst^. Almuens Røst er ikke Fol-
kets Røst, naar det gielder om at be-
dømme Skrifters Værdie og Skribenters
Fortieneste. Tode.ST.II.Fort. især i talem.

folkets røst (er) guds røst, {efter lat.

vox populi, vox Dei) folkemassernes vilje er

i overensstemmelse med guds vilje, er den
højeste lov. Mau.2229. jf.: Folket, denne
eneste ægte og sande Majestæt, hvis Stem-
me var Guds Stemme. PaZJtf.IiX556\

3) i videre anv.: personer; mennesker.
3.1) (nu næsten kun m. overgang til bet. S.i)

i al alm. Kongen af Sodfoma sagde til

Abram: giv mig Folket, og tag Godset til

dig. iMos.14.21. jeg forkynder Eder en
stor Glæde, som skal vederfares alt (1907:
hele^ Folket. Luc.2.10. Han lever i Køben-
havn og kommer meget ud imellem Folk,
men har ingen intim Omgang med nogen.
JPJacJIJ.77. der er folk, der mener, at

maanen er beboet • 3.2) (nu kun dial. eU. i

forholdsvis faste forb.) i ent. m. nærmere be-

stemmelse, var hånd Substitut! det Folk

Elejer dog gierne efterlade nogle SkU-
nkGT.Eolb.GW.1.3. Folcket i Byen ere

velhavende og betaler \e\.smst.II.4. Paa
denne Kanal . . roer det Pariser Folk hele
Timer omkring, til sin største Tilfredshed.
Ørst.Br.I.147. der opstod et Øiebliks Uro
mellem Folket ved Kirkeporten. In^ÆJtf.
11.211. *kristent Folk om Drikkebord

|

Med Kande, Krus og Kvinde. Grundtv.PS.
III.236. Tiggere og vildfarent Folk frøs
ihjel. JPJacS.32. Vogn paa Vogn af pyn-
tet Folk kom rullende. Pani. Z7£.6"6. pænt
Folk . . nedlod sig . . ikke til at køre med
Rakkeren. ^nrfJVx.DJ/.IJJ^. godt folk,
se Godtfolk, jf.: Skoemagere ere vel got
ærligt Folck, men det er noget menniske-
ligt hos dem, at de gierne \y\eT.Holb.
Unn.II.8. talem.: Sært Folk har sære
Sæder. Mau.2232.

|| (1. br.) personer, som
lever samtidigt; genera tion. det unge Folk
rundt om i Stammerne, de vænner sig
næsten lidt for hurtigt til Fyr og hans
Jld.JVJens.TL.146. j/ Bronzefolk, Ung-
folk. I O en (større) gruppe af personer,
som er forenet ved arbejde for en fæl-
les sag, idé olgn. (han) trængte . . fremfor
alt til at komme i Forbindelse med det hel-
lige Folk i Danmark. AFibigerJuliusFriis-
Hans€n.(1920).23. jf.: (Høgsbro) var Kir-
kefolkets Talsmand paa Tinge. EHen-
richs.MFJ.89. Motorfolket rejser Nervø
et Minde. BerlTid.^^l»1921.9.8p.4. a f h o 1 d s -

folket samler sig til et nyt fremstød I

33) t flt. m. ncermere bestemmelse, høie Folk.
4Mo8J3.32. vi lærde Folk (staar) aldrig
fra vore Meeninger. HolbÆrJII.6. Af store
(o: fornemme) Folk kan man haabe stor
Gunst. BiehlJ)q.III.301. det er . . een af

de Folk, som troer, at Naturen først ind-
lagde sig Ære, da den frembragde ham.
PAHeib.SkJ.212. 'Langt klogere Folk er
der sagtens om Land,

|
End her mellem

Bælte og Sunde. &rundtvJ'S.V.64. (han)
læste hvad Bøger han ved gode Folks
Hjælp kunde faa fat L Brandes^.607. Der
var noget ved (hende) som straks lod Kon-
duktører og alle den Slags Folk springe.

10 BangJ.294. H (dagl.) i forb. som husets
folk ell. folkene i huset: Det meste,
hånd paa nogen Tid har haft at dadle paa
Folckene her i Huuset, er, at der er saa-
dant gemeent Væsen hos os aWe.Holb.
Katidst.1.2. AJle Herregaardens Folk vare
til Bryllup. FiSO. Maa jeg spørge, om det
er Husets Folk, jeg har den Fomøielse
at tale med? HeibJ'oetS.(1848).VI.243. DSt.
1915.60. Feilb. | i ordspr. og talem. brave

»folk, men slette musikanter, se Mu-
sikant, som folk er flest, se flest 2.

være af ens folk olgn., (dagl.) 1. høre til

den slags mennesker, man synes om eU. gerne
vil have at gøre med. Bruger man ikke
hos Dem . . den Talemaade, naar man
synes meget vel om Nogen, da at sige:
Det er En af mine Folk. Sibb.II.142. han
behager mig. Men hun selv . . hun er
ikke af mine Folk. Hrz.XII.241. Tegner

30 har aldrig været af mine Folk. JPJac.
(BrandesJII.63). jf.: »De kiere Katte er'

slet Ikke mine Folk. Bagges.ComF.47. 2. høre
til samme slags mennesker som man selv.

(hun) gav mig et . . granskende BUk.
Det kunde sige saa meget som: kan jeg
nu ogsaa lide paa ham, er han en af vore?
Jo, jeg var en af Louisons Folk. JFJens.
IM.97. jf. (egl. til bet. l.i;.- Digteren er
død, myrdet i Italien; skulde der endnu

40 være lidt Liv i ham, naar han kommer
tU Norden, saa gjøre de . . nok Kaal derpaa.
Jeg kender mine Folk (alm.: Pappen-
hejmerej. HCAnd.BreveJ.2.36. 3a) i flt. m.
prægnant bet. P mennesker mods. dyr. Gale
Folk er ingen Folk, thi det er jo først
Forstanden, som giør Meimesker tU Folk.
Oehl.HrS.299. »Umælende, som Hest og
Hund,

I
Er alle Dyr i Dale,

|
Men Folk

gav Verdens Skaber Mund
|
Til med ham

50 selv at tale. GrundtvJ'S.YI.435. Heste gri-
ner, Folk ler.Mau.o404. folk og fæ, se

Fæ.
Il (nu især m. hentydning til Holb.Er.

111.3) mennesker, som duer til noget, vi har
sommend ogsaa Folk her paa Bierget.
Holb.Er.III.3. (Martin) maatte leve spar-
sommelig, men alligevel vise, at der ogsaa
var Folk i Mansfeld, og at han var kom-
men af Folk. JakKnii.ML.149. jf.: de bliver
nok til folk engang. MothJF277. om en en-

to kelt person (jf. bet. 5): Han bliver nok til

Folk o: der bliver nok en Mand af ham.
VSO. R (sj.) i forb. være folk for (noget)
som flt. til være mand for (noget), være i

stand til (noget), en bestemt situation voksen.
VU Han see. Han kan pakke sig, ellers

ere vi Folk her for at vise Ham Vinter-

s'
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veien. Gylb.XI.16 7.
\\

fornemme (fine) per-

soner, hvor ubilligt det var at sætte et

friebaarent Menneske, som var kommet
af Folk, til en slig Bestilling. JSa^'^'es.iVZ^,

229. han er kommet af P'olk, saa vel som
vi, har mange Frænder, og flere Venner.
Grundtv.Snorre.I.168. Det viste sig da at

være hverken mere eller mindre end en
engelsk Hertug og . . hans Ven. Det var
Folk. Tops.II.200. der er jo ingen af dem,
der er af Folk . . hans Moder kaldte de Gre-
the Rakker, og hun var nok en Kæltring-
pige. JPtJac.Z>t/'.65. talem. først folk, saa
matroser olgn., (dagl., spøg.) rangforord-
ningen maa respekteres; der er forskel paa
folk. Mau 1.235. 3.5) (i ubest. f.) i bet. nær-
mende sig til ubest. pron.: brugt som kolL-

form svarende til man og en, dog (mods.

disse pron.) ikke om den talende selv. folk

gik og snakkede derom. Moth.F27?. giør

mig dog den Tieniste at have Taalmodig-
hed (o : med Gert) end engang for at und-
gaa Folckes Snak (jf. Folkesnak^. Holb.

GW.IV.6. Folk (siger), at Barnet ligner
samme Karl paa et Haar. sa.Bars.1.5. *Naar
Crocodillen ynksomst græder,

|
Den aller-

snarest Folk OTpæåer. Abc.9. *Man siger,

det paa Maden drøier,
|
Naar Folk sig lidt

ved Sang toTnøieT.Wilst.D.I.120. *Folk var
efter mig paa Gaden.

| Derfor svang jeg
mig ^aa Mulen. Hrz.D.II.65. Letsindighed
. . gjør Folk til en fortrinlig Kammerat
for alle Galninge. CBernh.NF.I.280. Folk
læser Bøger, som Folk er til.ilfaM.906.

4) i flt. som sammenfattende betegnelse

for personer af forskelligt køn (jf.ssgr.

som Bønder-, Gaardmands-, Husmands-folk
ofi.); især om et ell. flere (forlovede ell. gifte)

par i forb. som de unge (gamle) folk olgn.

Helt.Poet.49. at tømme Glas paa nygifte
Folkes Sundhed. Langebek.Breve.147. Jeg
mødte en Jøde og hans Hustru, to høie,
smukke Folk. Goldschm.NSU.VII.163. De
unge Folk (o: ægteparret Oehlenschldger)
havde jævnligt Selskab.VilhAnd.AO.II.ll.

jf. Brude-, Kæreste-, Præste-, Ægte-folk.
5) (nu kun dial.) i ent: person (jf. Karl-,

Mand-folk;. VSO. Esp.81. Feilb. (et) svært
folk. OrdbS.(mønsk). || især: kvinde (jf.
Kvindfolk^. Moth.F278. „Hvad synes jer
min Søn om dend Pige?" — „Det er et

meget vakkert Folk." KomGrønneg.I.60.
(min kone) er et rivendes Folk (Lieb.DQ.
11.188: dygtig KierUng;. Biehl.DQ.III.233.
*Mikkel havde faaet sig til Qvinde

|
Et

vakkert Folk, som man kun faa skal finde.
TBruun.1.263. hun var, hvad Kunstsproget
kalder, et flinkt Folk. Bahb.Tilsk.1798.369.
hun trivedes . . og voxte op og blev til

et knøvt Folk. Blich.III.256. Esp.81. Feilb.

\\m. prægnant bet. ('„allene blandt Almuen."
ySO.; jf. bet. S.i): person med fuld brug af
sin førlighed. Han bliver aldrig til Folk
(alm.: menneske^ mere.FSO.
Folke-, i ssgr. ItmlgQ-] (f Folk-, se u.

Folke-register, -rig(hed), -spilde^, (æda.

folkæ- og folk-) af Folk (i bet. 2.2, hvor
ikke andet angives); ssgr. (af hvilke her kun
de vigtigste er medtaget) nydannes nu næsten
kun til bet. 2 (især i stor mængde siden mid-
ten af 19. aarh.). CP -aand, en. [2] den for en
nation karakteristiske tænkemaade; national-

aand. Grundtv.PS.VII.97. *Mit (o: Holger
Danskes) Levnet kommer hver Dansk ihu,

|

Som glædes ved Folkeaanden. Jn^.Æ/SÆJ.

10 VI.178. overalt virker Folke-Aanden —
d. V. s. den hvert Folk iboende Drift og
Evne til at hævde sin Tilværelse og sit

Navn som en Familie med særeget Præg.
Bosenb.I.l. det (er) fastslaaet, hvor frem-
med Klassicismen i Virkeligheden er for

vor Folkeaand.Brandes.I.90.
||

(sj.) om per-

sonifikation (jf. Aand 5). Troen paa Folke-
aanden, paa Holger Danske. JakKnu.A.85.

jf. Ma7-t.Dogm.157. -afstemnings, en.

20 {overs, af lat. plebiscitum
;
polit.) afstemning

af folket under eet angaaende et politisk

spørgsmaal. Folkeafstemninger i Toskana
og Emilien (havde i 1860) fastslaaet disse

Landes Forening med Sardinien.i^ndericia.

Polit. Hist. fra 1848.I.(1905).52. LovNr.355
^^61920. CP -bevidstbed, en. [2] Bille-

det (af Holger Danske) synes med Klar-
hed at være indtraadt i Folkebevidsthe-
den. Ing.RSE. VI.xi. Bubotc.Da. litt. Kritik.

30 (1921).253. CP -bevægelse, en. revolu-

tionær bevægelse, foretaget af folket (især:

dets brede lag). (Bobespierres) krampagtige
Angst for FolkeheyægelseT.Hauch.VIl.316.
Kierk.XIV.90. \\ ogs. om aandelig rørelse,

som omfatter store dele af nationen, aldrig

(havde han) troet det Umagen værd at

stifte nærmere Bekendtskab med denne
Folkebevægelse, saa udbredt den ogsaa
Yar.Pont.LP.VII.106. -bibliotek, et. (jf.

40 -bogsamling^. Fortegnelse over Skagens
Folkebibliothek. (bogtitel.1869). Folkebibli-

otek er sædvanligvis Betegnelsen for en
Bogsamling af almentilgængelig Art og
Indretning, modsat videnskabelige Bibli-

oteker og Specialbogsamlinger for Fag-
mænd. BibliotH}162. -blad, et. især i titler

paa (demokratisk-sindede) aviser olgn. Dansk
Folkeblad, (titelpaa ugeblad. 1835-48). Kor-
sør Folkeblad. (avistitel.l919ff.). CP -blan-

50 dings, en. 1) [2.i] sammenblanding af folke-

stammer. Grundtv.PS. 1. 442. MO. 2) [2.2]

blandingsfolk. D&H. f -blod, et. [3] men-
neskeblod. *Der findes Alter-Sted, som mar-
morered stod,

I
Og var besprænget med

uskyldigt Folke-Blod.Ji^riis. 7^. -bog, en,

bog, som er almenyndet ell. almenfattelig, i

en Folkebog (o: en populær fremstilling af
de danske dialekter) (skulde man næppe)
torde indlade sig på at gengive alle de

60 finere Lydafskygninger. FDyrlwnd. Uds.4.

Brandes.X.264. Det er en retfærdig Folke-
dom, at (Troels-Lunds) store Bog er bleven
en Fo\kehog.PoUyil921.6.sp.l. fl

ogs. (fagl,

efter ty. volksbuchj om middelalderens ro-

maner (saaledes kaldt af den romantiske

skole, fordi de læstes ivrigt af senere tiders
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almue), de bekj endte Folkebøger: Karl
Magnus og Holger Dsoiske. XMPet.IlJ20.
Brandes.1.27. CSFet.Litt.1.300. -bogsam-
ling, en. d. s. s. -bibliotek. Folkebogsam-
linger. ASSteenberg. (bogtitel. 1900). -dan-
nelse, en. (især brugt af sprogrensere) t)

[2.i] (sj.) civilisation, en Indianerby, hvis

Beboere for længe siden have bøjet sig

for Folkedannelsens IndflydelseJn^y^ond.
Jorden rundt.(1891).433. 2) [2.2] (natumal)
kultur. Bagges.DY.YIII.390. vi trænger til

en egen Folke-Oplysning og Folke-Dan-
nelse, som hverken Latinskolen eller Real-
skolen eller Almueskolen giver. Gtrundtv.

Dansk.1.632. al Folkedannelse (har) sit

sidste Støttepunkt i den høiere Videnska-
belighed. BAC/aus.i?e/.i98. -dans, en.

dans, som er karakteristisk for (land)almuen.
den italienske Folkedands, „Saltarella.''/M^.

LBJILloé. Pont.LP.VIII.83. H ogs. J^ o»t

musikken til en saadan dans. MusikL.I.23o.
-digter, en. (nu 1. br.)en dengang meget
bekiendt Folkedigter B., Forfatter til Sle
de Gadeviser, som kom ud i Kjøbenhavn.
CLStrøm.U.49. Vi trænger aabenbart til en
Folkedigter, der (er) berørt af det Nati-

onale. ^ruffci6.ÆJJ 98. Sans.P.47. -digt-
ning, en. digtning, (efter den romantiske op-

fattelse) opstaaet ved en over hele folket udbredt
digterisk evne, ell. (nu især) som henvender sig

til ell. yndes af vide kredse affolket (jf.-poesi).
AOlr!FAJ.77. VVed.G.260. O -dom, en.

doyn (I.3j), fældet affolket. Gnindtv.DV.IV.
262. (det gjaldt) om at udslette mindet
om en folkedom, der var overgået den
forgudede konges fa.åeT.AI)Jørg.NK.311.
TroelsL.XI.47.

\\ (1. br.) den offentlige mening.
•det, man kalder Opinion,

|
Og som jeg Fol-

kedommen vilde kalde. PaZ5.y.i55. Sibb.

Bør ikke Grundloven gjenoprettes ?I. (1865).2 7.

-dragt, en. dragt, som er karakteristisk for
landalmuen (hos en bestemt nation ell. i en
bestemt provins); nationaldragt. TroelsL.XI.
153. SaUVin.354. G) -dyb, et. folketslavere

lag. Det retskære og modige unge Italien

(kæmper mod) Sydens grumsede Folkedyb.
DagXyh?^lsl911.A.l.sp.4. -ded, en. [2.2 ell.

3] Iglda. folkæ døth; /. br) \)d.s. s. I. Død
4.2. Ogsaa udenfor Murene regerede Sy-
gen, og Niels hørte megen Jammer oin
Fædød og Folkedød og saa mangt et Lig
i Hegn og Grøfter. BreumJ^iS.90. j/.: 'Pa-
ladsers Hvælvinger og Templers Buer,

|

Vidtbristende, i Flammesvælget synker
(o: ved et jordskælv);

\
Uhyre Folkedøden

rundtom trner.Stajfeldt.22. 2) O national
svaghed ell. fare. 'Folkedøden alle Vegne

j

Højt udstøder Sejerskrig,
|
Nødes dog i

Nordens Egne
|
Til at bruge List og Svig.

GrundtvJ'S.VII.203. at vinde nye Sejre
over den dorske Folkedød . . den selv-

sjge'BetadvikQVighQå.DERugaard.Folke-Ka-
lender.(1864)J.04. Folkedøden og Folkesøv-
nen kendes her i alle Forhold. i)a5'i\'i/A.

^V*1912A..2.sp.2. -domme, et. (nydann.
efter Kongedømme olgn.; 1. br.) rige, hvor

folket styrer (jf. -herredømme^, et jordisk
Retfærdighedsrige her paa Jorden, et hel-

ligt Folkedømme . . efter hans store Bud:
Elsk din Næste som dig selvJ^ontJ'LJ91.jf.
Chr Reventlow. Krigsaarsager og Kampmaal.
(1916).150. -egen, adj. (kun brugt afsprog-
rensere) ejendammelig for et folk; national.

Vore Love indeholde (ikke) en synderlig
Blanding af Fremmed og FoIkeegent.Ørsf.

10 VII.71. Schweizernes fotkeegne Bryde-
kamp. Holm Hansen. En katholsk Familie.
(1875).119. jf: De vedligeholdt deres Fol

-

ke-Egenhed, Skikke og Sprog.MolbJDH.
1.177. smst.461. GJ -eje, et. nationalejendom.
vort kosteligst« Folkeeje. Hejmdal.^^161869.

l.sp.3. Bogen (er) fortræffelig egnet til

at blive Yo\kee\e. AGnudtzm^DagNyh.-ln
1907.2.8P.6). -etymologi, en. (sprogv.)

egl.: af lægfolk foretaget, i reglen paa tii-

20 fældig klanglighed beroende forklaring af et

ords oprindelse; ofte: formel forandring, som
et ord undergaar ved paavirkning af en saa-
dan tydning. KXyrop.SVS.2. Allerede (i

prologen til „Aladdin") træffes den uhisto-
riske Folkeetymologi — Aserne fra Asien.
VilhAnd.GJ76. -eventyr, et. eventyr, som
er overleveret af almuen (jf. -roman^. Folke-
Eventyr samlede af Brødrene Grimm.
Overs, af J F Lindencrone. (bogtitel.1821).

30 AOlr.FA.140. -fader, en. t) (bibl.) om
Abraham som stamfader til det israelitiske

folk: den store Folkefader, som (Abraham)
havde faaet Løfte paa at blive. Crrundiv.

HV.U.(1867).59(jflMosJ2.2). 2) (nu 1. br.)

fyrste (især: som er som en fader for sit

folk). *De kongelige Mænd . . | Er stolte

Krigere, menhaarde Folkefædre.i\ror(fBrun.
Jon.109. *Den Folkefader, Frederik den
femte, I

Her tit sin Krones tunge Byrde
40 glemte. Lund.ED.187. Rusland er oprinde-

ugt . . en Fadervældens Stat med Folke-
faderens ubetingede Magt. Brandes.X..314.
-fattig, adj. 1) [l.i] (sj.) som kun har faa
folk. skudt er nu Gregers, aldenstund han
folkefattig løber selv i Fælden. Grundtv.
SnorreJII.310. 2) [3] G) om sted: som kun har
faa indbyggere. Småland var ufrugtbart og
folkefattigt.O«osen.FJ.IJ.9. -fest, en. fest,

hvori hele folket (nu især: dets bredere lag)

50 deltager. Ing.P0.II.277. Pont.LP.VU. 99.

t -:Oed, et. [3] menneskeligt fodtrin. 'Ak,
aldrig saaes her YoYkeh^eå.Ew.Vll. Rahb.
SkuespJIL16. Bagges.SV.303. O -fjende,
en. 1) [2.i] (sj.) nationens fjende. *Himlens
Hævnslaaertiligellersilde|PaaFolke-Fien-
den ned. Bull.(SkVid.VIL16). (Fichte) op-
flammede ganske Adst sine Landsmænd til

Kamp mod Napoleon. Men i Napoleon ha-
dede han ikke just Folkefjenden, men mere

60 Forrædderen mod Frankrigs revolutio-
nære Idealer I TilskJ922JJ272. if: enkelte
Blade var ærlige nok til at glæae sig over,,

at man blev Fo&efjenden (o: Brandes) kvit.
Brandes.LJL244. 2) [2.2] (især m. henblik
paa Henr. Ibsens skuespil „En Folkefjende"
(1882); 1. br.) person, som hader de brede
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lags herredømme (demokratiet). 3) [3] (sj.)

menneskehader; misantrop. D&B.. -for-
bund, et. [2.1] forhund ml. to ell. flere na-
tioner. Mall.(MO.). spec. det efter verdens-

krigen 1914—19 stiftede folkenes forbund
(se u. Folk 2.1). Folkeforbundets oprinde-
lige Medlemmer er de undertegnede Sta-

ter, som er nævnt i Tillægget til denne
Forbundspagt. Bek. Nr. ISS^'ViWaO. §1. O
-forforer, en. person, som ophidser ell.

vildleder folket især i politisk henseende (jf.
Demagog^. PNSkovgaard.B.96. Af en Be-
drager og Folkeforfører er der egentlig
noget ualmindelig Ærligt ved (Jesus).

Kierk.XII.44. Retsforfølgelsen mod Folke-
forførere (Brandes.TJT.413: Demagoger^.
Brandes.YI.589. EBrand.Brud.49. -for-
lystelste, en. forlystelse for folkets brede

lag (især paa offentligt sted) (jf. -lystighed^.
Istedenfor de gamle Folkeforlystelser vare
efterhaanden Skuespil traadte. Mynst.Bis-
pepr.(1850).ll. AakJ.VB.151. \\ ofte iron.

(de er) omkomne (ved drukning), og det
mens Folk staar i Hundredvis og gloer der-
paa. Jamen det er jo bestialski Det er jo

Mord — som Folkeforlystelse. /a&Znw.^.
132. -formerelse, en. [2.2, jf. 3] (nu 1. br.)

befolkningsforøgelse (jf. -merelsej. Stampe.l.
366. Mynst.BlS.II.260. -forsamling, en.

(jf. -mode^. Om en Folke-Forsamling havde
ladet sig gribe af Christi Tale, derfor
havde han vistnok ikke strax tilladt disse
Tusinder at kalde sig Christi Disciple.
Kierk.XIV.193. || nu kun (især hist.) om
politisk forsamling, der repræsenterer folket.

tolke forsamlinger (o: i Bom), som ved
deres Tribunos forrestillede et Democratie.
Holb.DNB.58. Ing.EM.III.129. SaUVIII.
357. -foretikrins', en. spec. (fagl): livs-

forsikring, der sænig er beregnet paa de
brede lag. SaUVIII.357. E:age.^858. -for-
tællings, en. (1. br.;jf. -romanj. de Æven-
tyr ogandre Folkefortællinger, hvori (TiecA;^

sammenarbeidede gamle Fabler paa det
inderligste med Hverdagslivet. Ørsf.1. 97.

-færd, et ell. f en (Brors.281. Wess.176).

flt. d. s. ell. t -er (Buge.FT.51). (ænyd. d. s.;

8v. dial. folkefård, jf. no. dial. folkeferd,
folkeskik; sidste led er Færd i bet. : skare, følge)

1) (nu kun dial.) d. s. s. Folk 1.3. Falst.Ovid.
105. (I) kand underrette ham om jeres
Midler og jeres Folkefærd, og det tvivler

i'
eg intet paa, at naar de hør kun jer Fårs
lavn, saa har alting sin Rigtighed. Zom
Grønneg. 1. 73. *Jeg skulde nævne Dine
Fædre,

|
Om Dyd blev stor ved Folkefær.

Tullin.1.258. ham spurgte Kongen, af hvad
Folkefærd Gunlavg var paa lslaiiå.Grundtv.
PS.I.557. MJDL.jf. Thorsen.136. f om men-
neskeslægten: *vor laadne, undertraadne,

|

Døde, raadne Folke-Færd.jBrors.^Si. 2)
(nu 1. br.) d. s. s. Folk 2.1. Buge.FT.51. Vi-
denskaberne stamme fra Grækerne, fra

dem kom de til Rommerne, og derfra har
de . . udbredet sig til alle velsædede Folke-
fær. Biehl.Haarkl.40. de forskjellige Folke-

færd udøve en stor gj ensidig Virkning
paa hverandre. iØrsLIJl.35. *En reen og
høi og mægtig Aand forbinder

|
De trende

Folkefærd ved Nordens Bryst. HaucLSD.
I.91.jf.PEMUlU336. 3) mennesker af en vis

slags, i alm. m. nærmere bestemmelse (jf. Folk
3.3, n. -slag 2). Postskriveren vilde spørge
mere, som det overalt er gierne et spørge-
sygt Folkefærd. Bahb.Fort.I.119. der er in-

10 tet Folkefærd vanskeligere at regere, end
Professorer. Mynst.Levnet.213. Folkefærdet
. . i Meiringen . . havde ikke været der
fra Verdens første Tid . . de vare van-
drede ind. HCAnd.VIL191. De droge da
tilbage og udspredte vidt og bredt . . hvil-
ket indbUdsk og uhøfligt Folkefærd der
beboede hin Stad. Goldschm.VIII.265. *Vi
(o : studenter) er et lystigt Folkefærd.iJic/t.
1.5. Et underligt Folkefærd var overho-

20 vedet dette Sangerkor . . Skoledrenge med
Fuldskæg; i Munkekappe med Hætte og
Svans men adrætte Ben i de lappede Ho-
ser. TroelsL.XI. 90. Feilb.

II (1. br.) uden
nærmere bestemmelse. Det er nok første

Gang De er i Dyrehaven i Aar, siden De
ikke veed det, for det er da bekjendt her-
ude over det hele Folkefærd. Heib.Poet. VI.
153. der var en stor Samling Herrer og
Damer, Hiller spillede mine Novelletter .

.

30 Folkefærdet (o: selskabet) var naturligviis
henrykt over M\isiken.NWGade.OB.150.
alt det Folkefærd, Fiskere og Købmænd,
der for op og ned ad den (o: en flod).JV
Jens.C.67. 4) [2.i] \ d. s. s. -vandring. *Ri-
get kommer, uden Fjende,

|
Uden Folke-

færd og 'Kiig.Ing.BSE.VIl.149. -fode,
en. [2.2; 3] (nu næppe br. undt. dial.) føde
for de brede lag; menneskeføde. VSO. MO.
Ingen andre Fiske opfylder i saa høj Grad

40 Vukaarene for at kunne afgive Folke-
føde, som Sildene. Fedders.H.105. Det var
knap nok Folkeføde den Mand bød paa,
men han spiste altid selv af Fad med de
andre. AndNx.PE. 1. 24. -forer, en. (jf.
-leder, Demagogj. Han havde store Evner
som Folkefører og Agitator. Schand.O.II.
73. DagNyh.^yil913.Till.l.sp.l. f -gang,
en. [31 vej for mennesker. Bonde maa ej

. . aflukke enten Folke- eUer Fægang,
50 hvor den haver værit af Alders Tid. DL.
3—13—13. CP -;savn, et. CFrim.SS.42.
Grun dtv. PS. V. 394. Dannebrog. 'Vi 1907. 2.

sp.2. GJ -gnnsit, en. yndest, man nyder hos

folket; popularitet (jf. -yndest).VSO. Folke-
gunsten er som Veir og Vind; den blæser
Dske længe fra eet Uiøme. Ing.VS.lII.33.
HCAnd.Xl.249. Kierk.VIII.185. Pastor B.

s

Medbejler til Egnens Folkegunst. PontLP.
VII.112. ordspr. (1. br.): Folkegunst er ofte

60 Dunst. ilfaM.^^55. O -liad, et. [2.i] (alm.:

Nationalhadj. Videnskabsselskaberne (er)

næsten aldrig enten komne i Strid med
Regjeringerne eller faldne under Folke-
had.0rst.VIII.62. man (vilde) netop give
(jøderne) tU Pris for Folkehadet i den
Hensigt saaledes at købe sig selv fri fra
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Eevolutionen. Brandes.VI.383. f -handel,
en. [3] handel m. mennesker, (fruentimmerne
er) i større Antal end de første, da Folke-
handelen ikke udfører uden Mandsslaver
(o: om salg af vaabenføre folk til soldater).

Bagges.LJI.67. O -hav, et. [3] (koll.) store

menneskemasser. *Ved Vadstena gjennem
Skoven | Bruser store Folkehav. 7«^.!)Jtf.

149. *Kun svagt han hørte Folkehavets
Brusen. Bødt.141. -herredenune, et.

(Jf. -dømme, -styre, -vælde; /. hr.) SaV
V111.359. -h«b, en. \) [2.i\ (bibl.)d. s. s.

Folk 2a. Folk og Folkehobe (Chr.Vl: fol-

kes hobj skal der vorde af dig. iMos.So.ll.

2) [3] CP Der hørtes en ængstelig, urolig
Mumlen i den store Folkehob. /n^.£i^
VIII.103. Folkehoben (bringer) en Mand
€t Fereat Kierk.VII.vii. D&H. -hold, et.

(1 j] (1. br.) det at holde tjenestefolk; (koll.)

stab af tjenestefolk. Grundtv.DV.I.161. Esp.
427. (han) havde kun . . det allernødtørf-
tigste Folkehold til at besørge Gaardens
'DTm,J)rachm.VD.21o. Hønip.I.50. De Slæg-
ter, der er rigest paa Jord og Kvæg, har
et stort Folkehold under sig til at passe
Bedriften. FFerf. il. 55. Prisen paa Livs-
fornødenheder, Husleje og Folkehold er
stegen. For/fijf.iFi.ig. O -hær, en. hcer,

bestaaende af nationens samtlige vaabenføre
(yngre) mænd. Sal.IXJ238. Saaby.^ -hflrj-

SKole, en. (ordet synes at være dannet af
ChrFlor; Crnindtv. bruger bl. a.: folkelig
Højskole, jf. ogs. u. Folkeskole) skole, be-

regnet for (land)befolkningens voksne xmg-
dom og ledet i overensstemmelse med Grundt-
vigs tanker om folkeoplysning (jf. Højskole^.
Plan til en Folkehøjskole. Cit.l843.(EBegtr.
DF. II. 340). MinT. 1898. B. 215. HeUum
var meget ivrig efter at lære en Folke-
højskole at kjende ved Selvsyn. Jafcjr«u.
A.83. O -hevding:, en. 1) [2j] (1. br.)

Bagges.(MO.). begge folkehøvdangerne ('a ;

kejser Alexios og hertug Robert Guiskard)
rykkede nu imod hinanden. OAHovgård.
Overs.afAlexiaden.I.(1879-80).207. 2) [2.2] nu
iscer om politiker: Schand.0.11.77. Grundt-
vig . . er ikke en almindelig Folkehøv-
dinff, han er en Guds Mand. /afc^nw.GJO.
G) -kaaren, part. adj. d. s. s. -valgt. *01av
Rye I folkekaaret

| Til at føre Heltes Sag.
Grundtv.PS.VII.193. (en) først folkekaaren,
saa pludselig af den demokratiske Mis-
undelse angreben Mand, GamheUa. Bran-
desJX.97. om rigsdagsmænd: Fædrel.1842.
sp.8525. Ploug.I.158. -kalender, en. spec.

om aarligt udkommende skrift, der foruden
almanak indeholder oplysende og underhol-
dende stof for et bredt publikum. Heib.Pros.
IX.20. Brandes.VII.305. O -kamp, en. [2]
en saadan Krig, der kan frelse Riget,
Modersmaalet og Danskheden . . denFo&e-
Kamp paa Liv og Død med Tydsken.
Gr\indtvJ)ansk.L618. Judas Makkabæus .

.

skal være Eders Krigsøverste og føre
Folkekampen (Chr.Vl: kriig imod folkene^.
lMakk.2.66. -karakter, en. [2] national-

karakter (jf. -lynnej. de Yttringer af Folke-
charakteren, som vi fornemmelig tillægge
et eiendommelig^ dansk FTæg.Ing.RSE.
VI.X1I. Pont.LP.VII.182. Dansk Folke-
karakter. Gravl.(bogtitel.l919). -kirke, en.
{ordet har faaet hævd gennem Crrundl.(1849))

det trossamfund, hvortil folkets flertal hører
(og hiAs forkyndelse er anerkendt som stats-

religion ). Nord. Tidsskr. f. christelig Theologie.

10 III.(1S41).11. det i den senere Tid meget
yndede Udtryk „Folkekirke" . . kunde (mti-

ligt) lede til en Stræben efter at forene
alle de forskjellige Secter af christelig

Bekj endelse her i Landet. Kirketid. 1848.
149. Den evangelisk- lutherske Kirke er
den danske Folkekirke og understøttes
som saadan af Staten. Grundl.(1849).§3.
Kierk.XIV.89. Eørup.III.292. G) -kirke-
lig, adj. til -kirke, den officielle, statskir-

20 keuge, folkekirkelige Christendom. Kierk.
XIV. 110. HNClaus. De kirkeligeIndivider.

(1867)J20. Pol.^ytl922.8.spJ. -klasse, en.

(nu 1. br.) samfundsklasse, (vi har) Paa-
rørende, i alle Folke-Klasseme. ^aWe.^i6.
1.2. Dichm.(Rahb.LBJI.116). D&H. -ko-
medie, en. skuespil for folket; nu især
(nedsæt.) om dramatisk frembringelse, hvis

grove virkemidler især er egnet til at bevæge
et publikum afjævne folk. „hvad er Folke-

30 comedier?" — »Det er saagu saadanne
Stykker, hvori det egentlige Folk eller

Scener fra Folkelivet forekomme, og som
derfor ogsaa ret egentlig ere s&evne
for Volket." Hrz.XIII.273. HCAnd.V.14o.
Schand.SF.166. den Stump rørende Folke-
komedie, der er i Sty^et.VVed.(DagNyh.
*/il913.1.spJ2). m -konge, en. særlig folke-

lig konge, ogsaa jeg kunde lægge en Blomst
paa Folkekongens 'Kiste. Barfod. Frederik

40 VlI.sKmgegjeming.(1864).4. O -kunst,
en. Den maatte vel kaldes Folkekunst,
denne kunstneriske Virksomhed udøvet
af de mange navnløse Mænd i svunden
Tid, meUem hvilke den enkelte ikke skil-

ler sig ud fra ¥\6kkQii.SophMull.V0.609.
EGad.(KvBl.'"/9l911.2.sp.2). O -kær, adi.

1) [2.2] 1.1) t som elsker nationen. MO.
1.2) om en konge, en kunstner, et aandsværk
osv.: som elskes af nationen: populær, alle

50 disse Skatte maae dog vel kaldes popu-
lære, hvad enten vi oversætte dette Ord
folkekjere eUer folkenemme. JilføZ^.^i-
belensfrieLæsning41819).75. vor folkekjære
Konge, der alt som Kronprinds havde be-
gyndt at løse Bondens Lænker. SchackJ.64.
Gudsvælden var ikke folkekær (Brandes.
BF.325: Theocratiet var ikke populærtj.
Brandes.V.240. i forb. Frederik folke-
kær, (især) navn paa Fr.VII. BUekspr.

60 1901.43. (en sal) med Træbænke og paa
Væggene Oljetryk af Grundtvig og Fre-
derik Folkekær. Gravl.Herredet.(1919).18.

2) [3] (mods. n. -sky; nu næppe br.) som
elsker mennesker. MO. -kærlighed, en.

1) [2.2] (sj.) det at være elsket c^ nationen;
popularitet, en Del af den Folkekærlighed,

k
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som han havde nydt . . gik i Arv til hans
Broder. BigetJValQll.S.spA. 2) [3] f menne-
skekærlighed. *niangen Skryder havde brum-
let I Om Folkekierlighed. CFrim.AS.215.
-koikken, et. et (især: af det offentlige

indrettet) billigt spisekøkken, navnlig beregnet

paa mindre bemidlede. Sal.yi.791. Folk
(staar) i Kø Gaden igennem, foran Folke-
køkkenet. Brandmose.Kun fødtSpurv.(1921).
45. billedl: Her (o: paa højskolen) var jo

i Virkeligheden det Folkekjøkken, hvori
Jakob havde fyldt sig indtil Ræben. Aakj.
SV.VIII.126. O -leder, en. d. s. s. -fører.

Bahb.(MO.). den berømte Folkeleder (o:

Danton). Hauch.VII.198. Fra Aristofanes
havde han inddrukket en Afsky for Fol-
keledere og Demagoger. Schand. BS. 481.

19 -leg, en. spil ell. idræt, der dyrkes blandt

befolkningens brede lag. Larsen. SaUVIII.
362. O -legeme, et. om et folk opfattet

som en organisk helhed. (Slesvigs) Indlem-
melse i det ene eller det andet (o: det

danske ell. det tyske) Folkelegeme. Grundtv.
Dansk.I.612. (nationalitetsfeberen) er utvivl-

somt en Slags Feber, der har grebet hele
Folkelegemer, ligesom ellers det enkelte
Individ. PalM.IL.II.470. BagNyh.'ynl911.
Till.2.sp.3. 1. 1 -lig, et. [3] lig af et men-
neske. *For Utysket (o: trolden Grændel)
var paa Disken

|
Folke-Liig en Lækker-

bidsken 1 Orundtv.DV.IV.244.
II. folkelig, adj. [ifcol^'ali] adv. d. s. ell. -t.

(til Folk; i bet. 2 og 3 især alm. efter Grundt-
vigs fremtræden)

1) O svarende i bet. til Folk 2: folke-.
en Prophetinde, hvilket Navn sjelden blev
givet en Qvinde blandt Jøderne, fordi den
folkelige Anskuelse betragtede hende som
ufuldkomnere end Manden. Kierk.IV.106.
(Norge) var ude af stand til at påtvinge
Danmark en politisk eller folkelig ligestil-

ling. ^DJør^'.iJ.^oi. Folkelig Oplysnings-
forening. Zra&.i9j(6.iij[.

Il
(spøg.:) Disse

Ord traf det ømme Sted i flere end ét

folkeligt Bierte. Bøgh.JT.578. \\
(nedsæt.)

vulgær, „jeg bad ham om at —" — Her
kom en yderst „folkelig" Talemaade fra

Sømandens Mund. Den hører ikke Litera-
turen til. Schand.BS.303.

2) („i den nyeste Tid." MO.) til Folk 2.2:

som passer for ell. er karakteristisk for det

enkelte folk; national. Til et originalt

Heltedigt . . maatte opfindes en ganske
ny folkeligere YeTseart.Bagges.DV.VIII.
434. *vor Vætte prud . .

|
Vækker trindt

i Danmarks Rige
|
Alt det danske, folke-

lige. Grundtv.PS. VII.98. JakKnu.LF.69.
3) (til Folk 2.i:) som passer for hele

folket ell. dets store mængde (jf. populær).
mit lUle Digt: „Soldaten", der oversat af

Chamisso, paa Tydsk, er blevet folkeligt

åer. IICAnd.XI.7. (Thersites) tier med det
Folkelige og frister ved det Populære.
RasmNiels.IIB.130. \\ om litterær ell. kunst-

nerisk frembringelse: som ved aand og

form er tilgængelig for et publikum be-

staaende af (hele) folket. *(digtet) er saa
folkeligt,

I
Saa ligefremt, og saa begribeligt.

Bagges.SkR.317. der (har) dannet sig et
Selskab, der ved folkelige Skrifter vil

modarbeide de vrange og farlige (o: so-

cialistiske) Lærdomme. Goldschm.BlS.III.
173. Folkelige Foreårag. Eschricht.(bogtitel.

1855-59). en populær Astronomie, en po-
pulær Geologie . . kunne aldrig blive fol-

io kelige . . Fordi de aldrig kunne meddeles
, . i den for Indholdet oprindelige, eien-
dommelige Form. RasmNiels.HB.120. Fol-
kelige Alhanå]mger.AOlr.(bogtitel.l919).

\\

om person: hvis virksomhed stemmer
med folkets aand og interesser. Inge-
mann er vist vor meest folkelige Digter.
HCAnd.XlI.350. En folkelig Mand skal
nu være Den, der er gjennemsigtig og
forstaaelig for Massen og kan samle den

20 om sig.Birkedal.O.II.45. Greven, Du og
jeg — vi er ved at blive Venstremænd,
folkelige Mænd. Schand.BS.418. VilhAnd.L.
90. Folkelig er den, der kan følge med
sit folk og være noget for det. Skal en
præst være folkelig, så skal han stå på
trin med sin menighed, ikke blot på dens
lavtrin, men også på dens højtrin. EdvLehm.
Præstevalg og præstedannelse.(1906).64.

4) til Folk 3. 4.1) (nu kun i tilfælde, der

30 kan omtydes til bet. 2-3j som retter sig
efter folks skik; jævn; ligefrem. *jeg
(vil) eder lære

|
Hvorledes I kan folkelig

|

Og efter Moden 'være.Falst.26. man maa
være folkelig og skikke sig efter Moden.
Holb.MFbl.193. En saare folkelig, god-
lidende, samqvemmelig Mand. Bagges. L.
11.201. (kong Niels) vandt Almuen ved
sin Tarvelighed og folkelige Jævnhed.
Molb.DH.II.181. Kristjan Avgust var en

40 kjæk, for sine Vaabenbrødre omhyggelig,
jævn og folkelig Mand. Grundtv.PSJ.187.
Hofjægermesterinden, der gerne vilde vise
sig folkelig . . vekslede nogle Ord med
(konerne) om deres Børn. Pont.LP.VII.68.
4.2) (nu kun bornh.) til Folk 3.4: som er

karakteristisk, sømmer sig for, ligner
mennesker (mods. dyr). *af og til (hunden)
reiste sig | Paa sine Bagbeen, for lidt opad
banke, | Med mere strunk Alvorlighed at

50 spanke,
|
Og lade noget mere folkelig.

Bagges.SkR.20i. Esp.427.

G) folkelig-gere, v. [-igo'ra] især til

folkelig 3: (bogtrykkerkunsten) har begyndt
at folkeliggøre Kundskaben, at tilgænge-
liggøre den. Brandes.XII.295. -hed, en.

1) [2] (nu næppe br.) nationalitet, det fran-

ske og tyske sprog berøvede den slaviske
adel sin ejendommelige folkekarakter . .

Fremmede fra Frankerig og Tyskland væn-
60 nede efterhånden adelen af med folkelig-

hed. NMPet.Afh.IV.125. MO. HjælpeO.107.
2) til folkelig 3. Begeistring ior Frihed,
Fædreland og Folkelighed. Jn^r.Æ^.FII/.
116. *det håb (o: om Slesvigs genforening
med Danmark) det kan vi ikke slippe . .

|

det er bygt på folkeligheds klippe, fiosfr.
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SD.I.325. HBegir.DF.L5. han drog Skel-

let mellem Folkelighed og Pøbelagtighed.
HHostr.(Pol.^lil922.8.sp.l). \\ om litterær

frembringelse olgn. Vi tillade Digteren .

.

en viid Udstrækning af saavel prosaiske

som poetiske Friheder i sit Sprogs Be-
handling, naar samme blot bliver inden-

for Forstaaelighedens og Folkelighedens
Grænse. Bagges.I)V.XI.421. (denne) Sym-
foni er . . et Særsyn i Nutidsmusik — ved
sin overalt gennemsigtige Klarhed og sin

Folkelighed. DagNyh.^lil922.6.sp.o.jf. (som
overs, af Popularitetj ; Lidende og tæn-
kende Mennesker har fundet en Broder i

CHamlet). Deraf Skikkelsens overordenlige
Folkelighed, saa lidet almenfattelig den
er. Brandes.VIII.435. || om personlig optræ-

den, den fordomsfrie Folkelighed, der .

.

har vundet ham alles liieTteT.Engelst.(Reise-

iagtJ.82). (Danmarks) faderlige Konger
(var) heri som i al Folkelighed . . Møn-
stre, som Europa ønskede, alle Konger
vilde efterligne. Gnindtv. Skolen for Livet.

(1838). 31. jf: Hun begaar sig i sin kej-

tede Folkelighed rigtig ilde i den fine

Verden. DagNyh.''*hl909J.8p.2.
Folke-liste, en. spec: [l.i] ^ forteg-

nelse over et skibs besætning: bemandingsliste.

Harboe.MarO.115. Skibets Maalebrev og
Folkeliste (var) forblevet om Bord. Pol'/i

1909.6.sp.3. ScheUer.MarO.227. -liv, et.

1) (1. br.) om en nations (aandelige og mate-
rieUe) liv, især som det udfolder sig paa en

for den særegen maade. 'Folkelivet nu om
Stunder . .

|
Findes, som et stort Vidun-

der,
I
Kun hos Guders Æt i Nord. Grundtv.

PS.VIL203. naar et Rige opløses, da op-
hører Folke-Livet. sa. X>ansfe. II. 88. Dan-
marks Haab (syntes) at være sat til et stille

og fredeUgt Folkeliv. In^. FS.III.550. MO.
II (^j') om folkets deltagelse i statens styrelse.

*Naar Frihedsaand sig rører |
Til Kamp

imod despotisk Enevælde,
| Og, under Ly

af Samdragts stærke Skjold, | Et FolkeUv
sit Blomster vil udtolde. Bredahl.VL 256.

2) om det for folket (især: dets brede lag)

karakteristiske (udendørs)liv. Det Folkeliv,

der . . viste sig paa Veie og Gader, den
Sværm af Mennesker der strømmer ud af

Byens vestre Port. Gylb.TT.187. Jeg er
herude med Poeten; han studerer Folke-
livet her. Oversk.Com.IIIJ.73. Brandes.XI.
334. 3) [3] (nu næppe br.) menneskeliv. (Bal-
der) udtrykker Folke-Livet i hele dets op-
rindelige Friskhed.Grundtv.BrS.128. -livs-
billede, et. en malet ell. tegnet situation

af folkelivet (2); genrebillede, et godt Folke-
livsbillede. Hejmdal.y5l870.1.sp.2. || CP ogs.

om en anskuet virkelig ell. en blot beskrevet

situation, opfattet som et billede (5) (jf. Folke-
scenej. Kongens Modtagelse formede sig
som et Folkelivsbillede af den . . skønne-
ste Virkning. AGnudtzm.(DagNyli.^^lil907.
ljsp.3). Man kunde kalde (Jesu indtog) et

Folkelivsbillede, som Evangelisten maler
for os. smst.^yal913.TiUJ.sp.l. -Iiv8-ma-

i.

V. Rentrykt »/g i922

leri, et genremaleri. Folkelivsmaleriet
foretrækker Fiskere, Amagerpiger . . for

det Stof, de kjøbenhavnske Selskabssale

yder. Brandes. 1.513. -lukaf, et. [l.i] ^
mandskabets opholdsrum paa et (koffardij-

skib (jf. -rum). Harboe.MarO.115. Drachm.
PV.44. ScheUer.MarO.227. -lynne, et.

(efter sv. folklynne; især brugt af sprog-

rensere ell. skandinavisk-sindeae forfattere)

10 d. s. s. -karakter. Det germanske Mod og
det iberiske Mod . . gik sammen i det nye
Folkelynne. Dagbl.^*/iil899.2.sp.2. det fran-

ske Folkelynne. KNyrop. (TUsk. 1919. 1. 55).

-lystighed, en. {nu næppe br.) d. s. s.

-forlystelse, (der er) skrevet saameget om
denne Folkelystighed f'a: det romerske kame-
val), saa at AJt, hvad jeg kunde sige der-

om . . vilde synes en Gjentagelse. Hauch.
MfU.296. GM1849).Y.231. -lærer, en.

20 (nu næppe or.; foreslaaet i slutn. af 18.

aarh., mst af Basth.) betegnelse for en præst

(m. Jtenblik paa rationalismens opfattelse af
præstens kald som især bestaaende i at un-
dervise folket). En Folkelærer, en Mand,
hvis Bestemmelse er at udbrede baade
religiøse og i det menneskelige Liv al-

meennyttige Kundskaber blant sine Med-
jnennesker. BasthDen geistlige Stand.(1794).
11. Birckner.(Bahb.LBJ.450). -læsnins,

i en. læsning, beregnet for folket. Engelst.Nat.

92. (de islandske sagaer) ere vel alminde-
lig Folkelæsning i Danmark. GoldschmJ.
351. I en Bog som denne, bestemt til

Folkelæsning, har jeg ganske skudt de
lærde Undersøgelser til Side og stræbt at

fortælle saa klart og jævnt som muligt.
FeilbæL.r. -Ian, en. [I.2] DL.3—17—27.
Arbeids-Løn, Folke-Løn og Dag-Løn bliver

dyrere, uden at de Arbeidendes Tal bliver

40 mindre. OeconT.IIL22. Drachm.F.IL231.
t -las, adj. [3] mennesketom. vAph.(1759).
OGuldb.VHJ.319. (de) bedst bebyggede
Provindser forvandledes . . til folkeløse .

.

Ørkener. Engelst. Forsv. 217. Sagnet om
(Skjolds) Hidkomst som et spædt Barn paa
et folkeløst Skib. Grundtv.Bjou:*(1865).x.
-maal, et. t) (sj.) om det affolket talte sprog,

modersmaalet (mods. fx. latin; jf. -sprog^. det
(var) Nidkærhed for at skaffe Evangeliet

50 Indgang hos sine Landsmænd, der drev
(Luther) til . . at lade de hellige Skribenter
tale paa Folkemaalet. Brandt.VoreBibelover-
sættelsersHist.(1889).3. 2) (sprogv.; 1. br.) d.

s.s.Dialektl. Feilb.(TfF.2B.VI.l). NSvends.
H.173. -mand, en. (nydann. som gen-
givelse a/" Demokrat; 1. br.) mand, som sym-
patiserer med folket ell. selv er udgaaet fra
folket. DagsTelegr.''y<a875.2.sp.l. RSchmidt.
NH.213. EHenrichs.CB.22. -mangel, en.

60 1) [I.2] O mangelpaa tjenestefolk olgn. JSneed.
11.25. LandbOJLS65. 2) [3] (nu næppe br.)

mangel paa indbyggere i et land. OGuldb.
(MO.). -marked, et. [I.2] (prov., nu 1. br.)

i visse jyske byer: marked, hvor tjenestefolk

fremstillede sig og lod sig fæste bort (muligt

første gang afholdt i Hjørring 1869, jf.

9
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DaghU''kl869.3.sp.l). DanmGalsch.1. 383.

500. Feilb.L332f.IV.153. OP -masse, en.

[2.2 ell. 8] skare af almuesfolk; menneske-
masse. Ing.PO.II.170. den gjærende Folke-
masse . . sattes i Bevægelse af skjulte

Partihøvdinger. Hauch. VII. 3. JPJac. 1.34.

-medicin, en. (fagl.) skikke og handlinger,

der er i brug hos lægmand (ell. vilde folkeslag),

til afværgelse ell. helbredelse afsygdomme. Da-
nia.L2. SaUYIII.367. -melodi, en. (jf
-musik^. nogle af de skjønneste gamle
Folkemelodier fra Middelalderen.ifei&.Pros.

IY.é7. Goldschm.lII.167. JakKnu.A.77.
O -mening, en. en over hele folket ud-
bredt anskuelse; (især i best. f.) den offent-

lige mening; opinionen. At frygte for, at

(ateisme) skulde blive almindelig, er i

Grunden det samme, som at frygte for, at

empirisk Idealismus skal blive herskende
FolKemening. Birckner. Tr. 86. Hrz.X.371.
8chand.BS.326. Brandes.IX.469. f-merei-
se, en. [2.2; jf. 3] d. s. s. -formerelse. Johs
Boye.Ind.8. -minde, et. 1) [8] (nu næppe
br.) folks hukommelse; især i forb. i folke-

minde, saa langt folk kan huske tilbage; i

mands minde. Moth. F2 79. VSO. MO. 2)

[2.2] (jf. SV. folkminne, brugt allr. 1834; i

da. først brugt af SvGrundtv., jf.MM.1919.
152) især i flt, om levninger af folkets (især

almuens) ældre digtning, tro, skikke, bohave,

dragter olgn.; undertiden ogs. om den viden-

skabelige bearbejdelse af dette stof (alm.:

Folkemindeforskning; jf Folklore). Sv
Grundtv.GlM.III. ri. Folkeminder fra Han-
ved Sogn. JMadsen.(bogtitel.l870). Dania.
1.256. Modersmaalet og Folkeminderne
er i sig selv en vældig, en uimodstaaelig
Magt i Folkeopdragelsen. Ja/c^wM.^.87. M

hertil: Folkeminde-forsker (jf. Folklorist),

-forskning (jf. Folklorej, -samling,f-mode,
et. d. s. s. -forsamling. Moth.F279. VSO.
CP -mnnd, en. (især i dat. ent. folkemunde,
styret af præp.) 1) (nu 1. br.) folkets tale.

*Mit Ord af Folkemunden
|
Jeg tog, som

]egAetia.nåtGrundtv.PS.VII.462.*M.odeTS-
maal er det Kraftens Ord,

|
Der lever i

Folkemunde. smst.VI.187. Heib.Poet.lX.
55. (huset) kaldtes endnu i Folkemunde
Sice (o: Akcise) hoåen.Schand.F.259.

\\

(sj.:) den Strand, som paa Folkemunde
hedder LandøTe.JOlr.SD.III.170. 2) [3]

folks omtale (af nogen ell. noget); folke-

sladder; hvad der tales om mand og mand
imellem. •Betænk, hvor du af aUe Mand

|

Med Skam maa ilde høre,
|
Og lade dig

om By og Land
|
Af Folkemunde føre

(o: blive udskreget af rygtet). Falst.199. især

i forb. som være (komme, bringe) i folke-
munde olgn., blive (nu næsten kun: ned-
sættende) omtalt af folk; blive genstand for
sladderen. Moth.F279. VSO. allerede den-
gang begyndte (han) at komme i Folke-
munde for hans Elskovseventyr. Blich.

(1846). VI.9. Hrz.XIV.lOl. han var be-

Eyndt at komme i Folkemunde ved sit

iv, som han ikke længer lagde Skjul paa.

AndNx.DB.109. || italem.: Hvo kand bøde
for folkemunde (o : standse sladderen) ? Moth.
F279. hvo stopper Folkemunde? F/SO. j/.;
Man kan ikke jainde for Folkemunde. Mau.
1.235. -mnsik, en. gammel musik, over-

leveret i folket. Forunderlig er den Trold-
dom, som ligger i Folkepoesien og Folke-
musiken. Heib.Pros.IV.173. MusikL.1.235.
CP -mængde, en. (f -mænge. Olufs.NyOec.

10 1.56). 1) [2.2 ell. 3] et lands ell. et nærmere af-
grænset omraades befolkningstal; ogs. (konkr.)
om selve befolkningen. Moth.F279. JSneed.
1.166. Folkemængden er den første, og
Opdragelsen af denne Folkemængde den
anden Hovedpille, hvorpaa Statens Styrke
hvner.Eio.VILlOl. Molb.DH.1.469. Norges
Folkemængde har i Aaret 1665 efter al

Sandsynlighed været omkring 450,000Men-
nesker. !rrocfeZy.J..55. 2) [8] en paa en bestemt

20 tid og sted forsamlet menneskemængde. *her
stod omkring en talrig Folke-Mængde,

|

Som . . sig ind i Kredsen trængde. Graah.
PT.II.52. Molb.DH.II.170. Manden van-
drer tavs og lydløs gennem Folkemæng-
den. ieoj^.TO.i^S. -mede, et. 1) f møde
af folkets repræsentanter. OGuldb.(MO.).
2) offentligt møde, arrangeret for folket.

Hr. Galt holder Taler i (nu: paa) Folke-
møder. Tops.1.23. Vi har Brug for (ju-

30 risterne) i den senere Tid til at pudse
paa Bønderne ved Folkemøder. Schand.
SB.226. -nationalitet, en. (sj., nu næppe
br.) nationalitet. Ing.RSE.VI.xi. -natnr,
en. (jf -karakter ',l.br.) Holb.Ep.V.99. den
jævne udholdende Seighed i vor Folke-
natur. Ing.EF.VIII.160. C9 -navn, et. [2.i]

det danske Folkenavn (var) meget høit

op i Tiden bekiendt over den største Deel
af Europa. Molb.DH.I.12. DSt.1912.144.

40 Folkens, pi. ['fmlW^'ons] (ogs. Folkes.

Cavling.A.I.295). {dannet af Folk m. nt. flt-

endelse under paavirkn. fra ty. sømandsspr.;
især i lidt nedladende ell. fortroligt talespr.)

som tiltale (til søfolk, soldater, arbejdere olgn.):

godtfolk; folk (1). Kom, Folkens (o: sol-

dater), og faae Jer en TaaTlBlich.III.33.
Drachm.STL.330. Naa, Folkens (o: tømrer-

svende), saa er det vel paa Tide at holde
Fyraften. Gjel.Saint-Just.(1886).185. „Aa,"

50 raabte Smeden til Karlene fra Langebæk,
„kom hid, Folkens, og tag en Haand i med."
Skovrøy.Fort.l8. Arbejderne gloede paa
ham .

". „Naa Folkens, kan I faa Tiden til

at gaa?"AndNx.PE.in.294. Halløj Folkens,
Mand de Braser, hal for en bedre Vind!
EMikkels.JD.14. Feilb.

CP Folke-opdragelse, en. Mart.Den
da.FolkekirkesForfatn.(1851).6. Holst's tyske
Aftenskole (havde) vundet Fodfæste og

60 var bleven et Led i Folkeopdragelsen.
Skovrøy.Fort.45. JakKnu.A.87. CP -opdra-
ger, en. Den russiske Digter (Tolstoj)

har . . været en mægtig Folkeopdrager.
NatTid.''^hl908.M.Till.l.sp.4. QP -oplysen-
de, part. adj. LovNr.l89^'>/i2l902.§8. Bi-

bliotheker og folkeoplysende Institutioner.
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DagNyh."/8l913.Up^. -oplysning, en.

den alm. oplysning Jws folket. Engelst. (M.O.).

(man vilde intet) giøre for den alminde-
lige Folke-Oplysning og Folke-Dannelse.
GrMnrffy.I>ans/c.I.6'3^.SmaaskriftertilFolke-

oplysningens Fremme. Brandes. XII. 212.

Skjoldb.KE.81. O -opleb, et. [3] Hauch.
1.365. Folke-Opløb eller Tumulter. ilf£.

1821.84. JakKnu.A.141. -OTertro, en. Lig.

EF.1II.69. BrandesJV.307. -parti, et. po-

litisk parti, der kæmper for et folkeligt styre

ell. ønsker at repræsentere det egentlige folk.

det Folkeparti, der fik Overhaand over
de andre Folkepartier, kom til Regjerin-
gen. BredahlÆ.32. Sal.'' VIII. 376. t forb.

det konservative folkeparti, (siden

1916) navn paa det konservative parti i

Danmark (nærmest svarende til det tidligere

„højre"). Tilsk.l920J.8. -poesi, en. (1. br.)

d. s. s. -digtning. IngMSE. VI.xii. Folke-
poesie, d. e. en Frembringelse af den po-
etiske Evne, fordeelt over hele Massen af

Folket, endnu ikke individualiseret. Heié.

Pros.IV.177. I Lessings og Goethes Øjne
var de homeriske Digte ægte Folkepoesi.
FrPoulsen. Fra Europas Foraar.(1921).17.

-præg, et. (1. br.) d. s. s. -karakter. Følelse

for tysk Folkepræg og oprindeligt ger-

mansk Liv.Brandes.IV.464. -psykologi,
en. (filos.) gren af psykologien, der behand-
ler sjælelivet hos et folk som helhed. Høffd.
Psyk.'S. CO -raad, et. (nu sj.) politisk for-
samling, der repræsenterer folket. *(oplysntng)

straale i vort Folkeraad (o: stænderforsam-
lingen), I Til Aftenstjærnen slukkes, (rrundfr.

PS. VI. 232. i Folkeraadet (o: rigsdagen)

har Søværnets Tilvækst . . i ham en (qod)

Talsmand. HejmdaU^/3l869.1.sp.l. FrNiels.

B.L9o. -race. en. [2.i ell. 3] (1. br.) EagJV.
165. SaUyiII.377. -regering, en. (nusjT)

(regeringsform grundet paa) folkets selvstyre;

demokrati (jf. -styre). Holb.Ep.V.^83. De
fleste Stater i Verden begynde med Folke-
regieringer, og endes med Eenevoldsmag-
ten. JSneed.1.277. Hauch.IV.88. Bredahl.E.
38. -register, et. [2.2 eU. 3] (emb.) for-

tegnelse, indeholdende oplysninger om enhver
borgers data, stilling, opholdssted olgn.; civil-

standsregister. SaUVIII.377.
|| f konkr.:

(et omraades samlede) befolkning. *De døde
bort til sidst, i Fald ey Ægtestanden

|

For Folk-Registerets Formering Om-
hu bar. (h-aahJPT.11.115. O -rejsning,
en. Nikolaj I besøgte Warszawa for første

Gang efter den store Folkerejsning i 1830

—

Bl.Brande8.X.17. CP -religion, en. Brøch-
ner.TV.9. Bubow.Da.m.Kritik.(1921).131.
O -repræsentant, en. (politisk) repræ-
sentant for folket; nu især: medlem af en folke-

repræsentation. Ing. EF. VIII. 105. Hauch.
V1.433. Hørup. II. 278. -repræsenta-
tion, en. (polit.) om en af folket valgt lov-

givende forsamling. Lehm.IV.84. Hørup. I.

238. Sal.WIII.377. -ret, en. 1) [2.i\ (overs,

af lat. jus gentium; jur!) indbegrebet af de
for samkvemmet nd. de forskellige nationer

gældende retsregler, en Ambassadeur, hvis
Person er saa hellig, at det er mod Fol-

ckeretten at legge Haand paa hans Hest.

Holb.Ul.I.ll. *De skiendte og brændte
hvor de drog frem, |

Al Folkeret monne de
krænke. Storm.SD.143. *at forgifte Vandet
i

I

Sin Fjendes Land; det er mod Folke-
retten. PalMJ.208. In8tr.'^/iil893.§46. Johs
Steenstr.su.68. Q \ domstol, der skal dømme

10 ml. folkene, (iron.:) *Det store Slag (o: ved

Sedan) var slaaet. Nattens Slør
|
Med-

lidende var sænket over Sletten,
|
Hvor

Dommen afsagt var — af Folkeretten.

Drachm.DM.167. || hertU adj. folkeretlig.

Hage.' 884. 2) [2.2] (nu næppe br.) folkets

ret. i Folke-Retten (er der) til at yttre

frit, baade mundlig og skriftlig omsig
allee folkelige og borgerlige Ting, ikke
det mindste at afprutte. Ch-undtvManskJ.

20 390. O -rig, adj. [3] ^f folk-. EPont.Atla8.

11.203. OeconT.VlJ05). superl. -est (Holb.

HhJJ39. TroelsL.1.10) eU. (nu næppe br.)

-st (PAHeib.US.518). om sted, landsdel olgn.:

som (i forhold til sin udstrækning) er rig

paa mennesker, indbyggere, den folkerige

stad. Nah.3.8(Chr. VI). Holb.Anh.5. TroelsL.

1.55. B t om andre ting: (dronningens) Liig
blef , . med en Folke-riig Følge ført tu
Roskilde. S/an^e. C%r7F. 7-25. Disse Immi-

io grationer ere, desto værre! de folkerigste.

PAHeib.US.518. et meget folkerigt (o: tal-

rigt besøgt) Thing.Crrundtv. Snorre. 1. 120.

-rigdom, en. [3] (^.) det at et land har
talrige indbyggere. MO. D&H. -rig-hed,
en. [3] (^t Folk-. HolbJH.I.105. sa.MTkr.
246). (nu næppe br.; jf. -rigdomj. Af denne
store Mængde, som da var tilstede, seer

man Landets Folkerighed.sa.ZA.77. Egnens
Beskaffenhed, densFoLkerighed..fie5r<r.SjæM.

« 11.467. MO. O -roman, en. (jf. -bog,
-eventyr, -fortælling^, den gamle Folke-
roman (o : „Holger Danske").IngJtSE.VI.xi.
-romance, en. (nu næppe br.) d. s. s. -vise

2. Heibæros.III.45. -rum, et. [l.i] A, (jf.

-lukaf;. SchellerMarO.227. -ry, et. [31 (I
br.) rygte, som gaar blandt folk; folkesladder.

Moth.F279. VSO. MO. D&H. O -rere,
et. (aar^delig) bevægelse i et folk. Over for

Tidens Folkerøre stod hun fremmed. Zafc

50 Niels.Maagen.36. C3 -rarelse, en. d. s.

religiøse Folkerørelser. DagNyh. ^'/tl91S.

Till.l.sp.l. \ -rorig, adj. til-Tøxe-. dema-
gogisk. SibbAaJ.651. GJ -rest, en. (jf. fol-

kets røst u. Folk 2j). Grundtv.PS.VI.232.
LembJ).129.
Folkes, pi. se Folkens.
Folke-sagn, et. 1) [2.2 ell. 3] (nu

næppe br.) i al alm.: hvad der siges, for-

tælles af folk(et). iblant hans Sager, efter

60 Folke-Sagn, skulde der være funden nogle
Skrifter om Landet at forraade. SZan^e.

ChrIV.646. Bagges.L.1.363. »Det er et

Folkesagn, at Harald Gille
|
Besteg ved

et Bedrag den norske Throne . . |
Saa taler

Fo\ket.Oehl.AV.29. 2) [2.2] sagn, som er

overleveret gennem folket. Danske Folkesagn-
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Samlede ai J.M.Thiele. (bogtiteU819). Hrz.
X.371. Et Folkesagn. Bournonville.(ballet'

titel.1854). Brandes.IV.307. jf.: *As-Brage
sig spejler i Folkesavn (coHædersnavn)

|

Om Age-Tors stolte Idrætter. Gtrundtv.PS.

VI.210. -sang, en. (anonym) sang (digt

ell. melodi), som lever blandt folket; ogs. om
almenyndet sang (jf. -vise^. Ing.BSE.VI.xii.
den berømte Folkesang: „Endnu er Polen
ei fortabt." Hauch. 1.310. MusikL.I.23o.
-sanger, en. (især foræld.) sanger, som
foredrager folkesange; rapsode. Blich.O.I.
XXIV. Folkesangeren begyndte strax Visen
om Dronning Dagmars Bryllup. I«^.S^.
11.236. Drachm.FÆ.194. || O om en folke-

yndet digter. Hostr.SD.II.50. -scene, en.

spec. (nu næppe br.J : (virkelig ell. i kunsten
gengivet) scene af folkets liv; folkelivsbillede.

Odense-Marked er nu forbi, vi havde et

herligt Veir og en fortræffelig Leilighed
til at studere Folke-SceneT. ECAnd.Breve.
1.45. (Bellmans) Folkescener, der ere dig-
tede med saamegen Sandhed. ÆTaMC^.F^.
417. -seng, en. [I.2] PNSkovgaard.BS.57.
Bang.L.74. O -sind, et. [2] (jf. -aånd, -ka-
rakter, -sjælj. Ved sin Hjemkomst gien-
nem Folkeliteraturen . . beviste Holger
paa bedste Maade sin Indfødsret ved sit

seirende Indtog i ¥o\kesmået.Ing.RSE.
VI.X. (folkets) Livs-Rørelser . . kunne tjene
til at kaste Lys over, hvad der foregaar
i Folke-Sindets Dyb. Bosenb.I.l. Folke-
sindet (i Busland) synes paa en Gang
ufølsomt og godlidende. Brandes. X. 320.
Folkesind i Nord og Syd. FrPoulsen.(bog-
titel.1921). GJ -sjæl, en. [2] om den (in-

time) tænke- og følemaade, der udmærker et

folk, opfattet som aandelig helhed. 'Saalænge
Stjerner i Norden tindre

| Og Folkesjælen
ei er uddød. Ing.DM.3. Brandes. V. 374.
HomoS.VD.42. -skare, en. [3] *Jesus,
himmelfaren,

|
Dog midt i Folke-Skaren

(

Uddeler Himlens vin og Brød. Grundtv.
SS.III.303. Det var nu bleven ganske
mørkt og Folkeskaren omkring Prædi-
kanten saas kun som en stor, sort . . Masse.
JPJac.1.43. Skjoldb.KH.178. -skat, en.

(foræld.) 1) [I.2] skat, som husbonden skulde
betale for at holde tyende. MB.1702.101.
Forordn.y2l797.§21. SaUVII.726. 2) [3]

kopskat. Moth.F279. -skik, en. 1) [2.i]

(især hos sprogrensere) kultur. Kjendskab
til vort Fædreland og dets hele Folkeskik.
HDahl.(FædreUy,1869.1.sp.3). 2) [2.^ na-
tional skik (især hos almuen). At Grøn-
lænderne ere et poetisk Folk vil man
finde tilstrækkelige Beviser for i deres
FolkesMkke.Ing.EF.IV.168. D&H. 3) [3]

(kun i ent.; især dial.) den maade, hvorpaa
man skikker sig ml. (dannede) mennesker;
(gode) sæder. Esp.427. hun (skal) nok faae
lært Folkeskik. Thyreg.BB.V.47. Breum.
HH.88. -skole, en. det skader aldrig,

om Folkeskolen (0: den paatænkte folke-

højskole i Sorø) baade synes og kaldes lav.

Qrundtv.Dansk.I.640. høiere Folke- eller

Bonåeskolex. Lov^hl856.§7.b. || nu især (i

officielt spr. efter Lov Nr.47 ^Vs 1899) : skole,

som fortrinsvis er beregnet for de brede lags
børn (tidligere: Almueskole/ Schand.0.il.
355. De Børn, hvis Forældre ikke har
Evne til at sørge for deres Oplærelse, har
Ret til fri Undervisning i Folkeskolen.
Grundl.(1915).§83. \\ hertil Folkeskole-
lærer(inde), -undervisning ofl. ssgr.

10 O -skrift, et. skrift, der er beregnet paa
folkets brede lag. Ing.EF.VI.137. Heib.Intel.

IV.228. Brandes.X.538. \ -skræmme,
en. [3] om en person: „fugleskræmsel". Ing.
KE.I.77. -skuespil, et. (jf. -komedie^.
Drachm.F.1.424. || O om et virkeligt optrin

(optog, demonstration olgn.), hvori folket tager

del. dette Folkeskuespil (0: det romerske
karneval), som jeg rimeligvis aldrig meer
. . vilde faae Leilighed til at betragte.

20 Hauch.MfU.296. I. -sky, en. [3] (sj.)

menneskesky(hed) (jf. -skyhedj. vAph.(1759).
II. -sky, adj. [3] (nu 1. br.) menneskesky.
Holb.Heltind.1.337. Blich.I.135. JPJac.I,
102. Baud.OI.189. Feilb. -skyhed, en. [3]

(1. br.) d. s. s. I. -sky. Schytte.(M.O.). Grønb.
LN.107. I. CP -slag, et. [2.i] heftig ell. lang-

varig kamp, hvori adskillige nationers hære
tager del. Schaldem.CN.81. ved Leipzig . .

leveredes i Oktober 1813 det store Folke-
30 slag, som skulde afgjøre Evropas Skjæbne.

VABloch.Lærebog i Historien. II. (1874). 1 70.

Folkeslaget fortsættes over hele Fronten
Syd for Somme. NatTid.^yil918.Aft.l.sp.4.

II. -slag, et. (ænyd. d. s. (i bet. i); jf.
-færd) 1) [2.1] nation (i ent. især om en ucivi-

liseret ell. fjern) (jf. -slags/ *Gid alle Folke-
slag fra Syd til Nord

|
Adløde Big.Bag-

ges.SV.290. Folket higede efter at . . ind-

tage sin Plads i de dannede Folkeslags
40 flække. Mynst.Mall.6. alle Folkeslag (Chr.

VI: folk/ skulle forsamles for ham (0:

menneskenes søn). Matth.25.32. til Bedøm-
melsen af et enkelt Folk hører Sammen-
ligning med andre Folkeslag. Goldschm.Hjl.

11.177. Hidtil har de forskellige Folkeslag
(Brandes.E.8: Nationer^ i literær Henseen-
de staaet hinanden temmelig fjernt. Bran-
des.IV.2. jf.: Slavinder af fremmed Folke-
slag (nu: fremmede folkeslag, fremmed

50 nationalitet/ Balle.Bib.1.49. 2) [3] (nu kun
dial.) d. s. s. -færd 3. SorøSaml. III. 173.
Skuespillere . . er et Folkeslag for sig,

der heldigvis ikke hører under mit De-
partement. Cit.ca.l755. (AFriis.BD.II.139).
Esp.427. t -slags, en, et. 1) [2.i] d. s. s.

II. -slag 1. JSneedlX.237. smst.238. »Krigen
. .

I

Udrydder Folkeslags, og faste Stæder
brænder. Zetlitz. Poes. 90. ChMourier. Brød.

(1821). 190. MO. 2) [3] d. s. s. IL -slag 2.

60 Theatermennesker, dette sælsomme Folke-
slags (HCAnd.I.135: Slags Folk/ HCAnd.
Improvisatoren.I. (1835). 154. -slægt, en.

[2.1] (nu næppe br.) d. s. s. II. -slag 1 (if. -æt/
SorøSaml.III.173. de vilde og udyrkede
Folkeslægter. Basth.(Rahb.LB. 1.419). de
Folkeslægter, hvis Hudfarve er sort. Ørst.
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IIIJ85. Sibb.1.39. -snak, en. [3] (nedsæt.)

det at folk »naklcer (især: ufordelagtigt) om
andre menneskers (privat)liv; mere konkr.:

det, der af folk siges om andre mennesker;
fløse) rygter (jf. -tale 2). *brave Mænd kan
lee ad FoYke-Snakl Stub.106. Oehl.EA.199.
ior saadanne Narrestregers Skyld skal min
Kone udsætte sig for Folkesnak. Heib.Foet.
VI.308. En Mand kan let sætte sig ud
over Folkesnak. Gylh.B.84. (haiis pirrelige)

Natur (kom) i fjendtlig Berøring med
Folkesnakken, eller hvad man plejer at

kalde den offenlige Mening i Kjøben-
hKwn. BrandesJI. 292. Græd bitterlig . .

een Dag eller to for Folkesnaks (Chr.
VI: fortalelses^ Skyld, og lad dig saa
trøste efter Soreen. Sir.38.18. Folkesnak.
EChristians.(bogtitel.l891). -nOTg^ en. (jf.
Landesorg; nu 1. br.) *Mørk og stum gaaer
Folkesorgen

|
Vidt om Lanå. Ing.RSEJX.

64. Brandes.VI.8. f -spilde, en. [l.i; 3]

{fsnyd. d. s.) tab af mennesker ved død (især
i Icrig). Kong Karl hafde saaledes be-
skantzet og bepælet sig, at mand ikke
uden megen Folk spilde kunde komme
an. Sla7ige. Chr IV. 291. Folke-Spilde. smst.

735. -sprog, et. (især Q)) d.s.s. -maal 2.

Det fremmede Navn Berengaria forvand-
ledes . . i det danske Folkesprog tU Been-
gjerd. Ing.VS.II.208. Folkesproget stil-

ler den simple Fortælling og den meest
dristige Phantasie - Skildring hen under
denne Benævnelse (o: historier).HCAnd.
XII.366. det brede og syngende smaa-
landske FoVkesprog. Etkir.GÉ. 1. 111. e.br.

-stamme, en. [2.i] ((9 ell. fagl.) d.s.s.
II. -slag 1 ell. spec. om større gruppe af be-

slægtede folk. *0 mærke det, hver Folke-
stamme,

I
Som knæle vil i Jesu Navnl

Grtindtv.SS.1.683. Sal.VI.145. -stat, en.
/nu næppe br.) republik. *Naar er man paa
den Tanke fddet,

| at Folkestater hade
Fred? TrojelJ.132. -stemme, en. 1) G
folkets røst; den offentlige mening (jf. -mund,
-røst^. I Engeland . . gielder Folkestemme
endnu noget.Sams.(Eahb.Min.l 790JV.282).
*Konge-Haand og Folke-Stemme,

|
Begge

stærke, begge fri. Grundtv.PS.VI.233. 2) [3]

t tnenneskestemme. *Jeg fornemmer
|
Folke-

Stemmer, I Alle slags, blant Englers Lyd.
Brors.301. *Fønix-Sangen

|
. . Prisen vin-

der
I
Fra alle Kor,

| Den Folkestemmer
|

Saa vel beskæmmer
| Som Strengeleg.

GrundtvJ>S. VI.305. -stemning:, en. Molb.
KC.7. Kongen . . søgte at vinde Folkestem-

I ningen ved mild Nedladenhed. Goldschm.
NSM.I.287. Brandes.IX.9. -stimmel, en.

[3] i) (nu næppe br.) satnmenstimlen affolk.
om Morgenen efter Brylluppet var der stor
Folkestimmel paa Ribe Gader.Ing.VS.il.
30. sa.EM.III.159. Folkestimmel og Opløb.
MR.1821.85. 2) CJ (konkr.): menne^emæng-
de, der er stimlet sammen. •Folkestimlen
var tæt. Grundtv.SS.II.244. HCAnd.XII.
249. JPJacJ.73. -stne, en. [I.2] (især
om forhold paa landet) stue, hvori tjeneste-

folkene kan opholde sig; borgestue. vAph.
(1764). VSO. Hrz.SvB.147. JPJacJIJ58.
AarbFrborg. 1918.33. -styre, et. (poliL)

folkets styre af landets anliggender; demokrati.
en Tilstand, som hverken er Adelsstyre
eller Folkestyre, men Oldinge-Styre. Bran-
des. XII. 195. BKall. Krigskunst. I. (1912).3.
G) -STærm, en. [3] d. s. s. -skare. Hauch.
VI.18. *Den tætte Folkesværm har nu sig

10 spredt. Kaalund.F.*(1881).118. -sysdem,
en. [2] (1. br.) d. s. s. Epidemi. Bidrag til

Folkesygdommenes og Sundhedspleiens
Historie i Baimiaik. Ma7isa.(bogtitel. 1873).
TroelsLJI.67. -tal, et. [2.2 ell. 3] antallet

af indbyggere (især i et land). *Folke-Tal-
let tit fra os (o: ægtefolk) Recrixter faaer.
GraaKPTJI.115. ei paa Gud og Hans
Ord, men paa Fæstninger og Folketal
grundede (folkene) Haabet om at modstaae

20 hvert kommende Uveir. Grundtv. Kvædl.
364. Vi er et Land . . i Folketal saa stort
som en af Londons Kommuner, i>rac/i»M.

HIJ57. -tale, en. 1) (sj.) tale, holdt til

ell. beregnet paa folket. Goldschm.Hjl.il.
767. 2) [3] t d. s. s. -snak. Moth.F279.
hvorledes skulde denne Sag . . kunne gaae
. . af, uden at blive Gjenstand for Folke-
tale? SeA«c/c.44 6. -taler, en. person, som
taler tU folket ell. holder taler med et folke-

30 ligt tilsnit. Grundtvig . , blev en af de
meest høirøstede Talere paa Skamlings-
bakken, og var tilrede allevegne, hvor
man behøvede en Folketaler. MynstXevnet.
265. Frit, uafhængigt skal Kongen tænke
og handle, hverken see tU Folkemassen
eller tU de oprørske Folketalere, ^a^^er.
11.228. HKaarsb.M.172. -teater, et.

teater med folkeligt repertoire. Hrz.XIII.271.
Brandes.XlI.223. Folketeatret, navn

40 paa et 1857 i Kbh. grundlagt teater. Oversk.
DS.VI.537. -ting, et. forsamling, der re-

præsenterer folket. 1) (foræld, ell. poet.) om
de frie mænds forsamling i det gi. norden.
(Svend Tveskæg) kaldte de Fornemme og
Almuen til Folketing. MolbJ)H.I.377. Heib.
Poet.II.378. jf.: *Vi vil forklage ham for
Heliaia (o : grækernes domstol) j Paa Folke-
thinget. Oehl.SJ.46. 2) siden 1849: om den
ene (direkte valgte) af de to afdelinger af

50 Danmarks lovgivende forsamling (svarende
til andre landes underhus, andet kammer
osv.). Rigsdagen bestaaer af Folkethinget
og Landsthinget. Grundl.(1849).§34. PalM.
Luftsk.l2. EHenrichs.MF.I.144. -tinss-
mand, en. (mandligt) medlem af folke-
tinget (2). Vælgerne blev enige med de-
res Folketingsmand. Børuj9.7J. 5.3. Kred-
sens Folketingsmand. Skjoldb.KH.167. som
titel foran navn: Folketingsmand Berg.

(O Hørup. II. 387. om en kvinde (jf. -tings-
medlem^; Folketingsmand, Fru N.N.Pol.
yiil921.5.sp.3. -tingrs-medlem, et. (emb.,
især efter indførelsen af kvinders valgbar-
hed 1915) medlem af folketinget (jf. -tings-
mand;. LovNr.l42^y6l91o.§40. -tings-
Tals, et. (polit.) valg af medlemmer tU
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folketinget (2). Lov"/7l867.§46. EHenrichs.
MF. 1. 38. -togf et. især: offentligt tog,

der demonstrerer folkets ønsker ell. stemning,
(adressen blev) af Borgerrepræsentanterne
. . overbragt til Kongen under Medfølge
. . af et mægtigt Folketog. Lehm.II.72. jf.:
en af Skytterne foreslog at hædre ham ,

.

ved et Folketog. Skjoldb.KE. 180. -tom,
adj. [3] (1. br.) mennesketom; øde. Italien..var
næsten ganske folketomt. Journal forPoli- lo

tik.1797.lV.254. *Jeg kom tU VenneboUg,
I
Men fandt den folketom. Grundtv.PS.VIl.

458. Normandiet har . . været om ikke
fuldkomment folketomt, saa dog i høj
Grad torlaåt.JohsSteenstr.N. 1.233. hertil

(sj.) Folketomhed (Journal forPolitik. 1797.
IV.254. JJessen.ØV.144). -tribun, en.

(hist.) d. s. s. Almuetribun (jf. -værge^.
Sal.XVII.653.

||
(nu ofte, især iron.) d. s. s.

-fører. Jørg. 11.239. Berg var dengang 20

endnu ikke den Folketribun, der altid

skulde have et stærkt Standpunkt, hvor-
med Folkets Sympati kunde vindes. EHen-
richs.MF.1.109. -tro, en. hos almuen ud-
bredt (over)trQ. Et Liv efter Døden var
en almindelig rodfæstet Folketroe. 5Zic^.

O.I.IX. ECAnd.XI.277. Folketro i Nor-
den. Vedel.Arkæol.29. -træk, et. [3] (1. br.)

det at mennesker bevæger sig efter hinanden
hen imod et sted. Da han kom ind i Dag- 30

ligstuen, var der stort Folketræk henad
Gaardsdøren til. JakKnu.S. 59. det vilde
Folketræk mod Storbyen. MMøller.Jagten
efter Lykke.(1910).21. -tynd, adj. [3] (sj.)

om et sted: som er sparsomt beboet af men-
nesker, (en) folketynd 'Egn. EdErslev.Jyl-
land.(1886).213. f -tyv, en. [3] (bibl.) folke-
tyve ('iS/i.-Mennesketyve; 1907: Menne-
skerøvere/ lTim.l.lO(Chr. VI). -tælle,
V. {dannet i nyeste tid af -tæUing; 1. br.) 40

tælle ved mandtal; især i perf.part.: Vi er
bleven folketalt. NatTid.''^ltl921.Aft.5.sp.2.

-tælling:, en. (f -tælning. Horreb.II.363).

[2.2 ell. 3] (ved offentlig foranstaltning af-
holdt) optælling af alle individer i et land
(ell. landomraade) ; mandtal (jf. -tal, -tælle^.

MB.1787.122. Kierk.XIV.121. I 1769 af-

holdtes den første Folketælling i JidLn-

mark. IIistMKbh.1.27. -tæt, adj. [3] (sj.;

jf. -tyndj. D&H. -udgrave, en. (billig, 50

undertiden: bearbejdet) udgave (af en bog),

beregnet for folket. Victor Hugos samlede
Værker i illustreret Folkeudgave. Leop.

V0.158.jf.: denne Mands Hjælpere, hvoraf
hver især blot er (Vilh.) Beck i Lomme-
format, en „Folkeudgave", af deres Røy-
dmg.Aakj.M.45. -undervisning:, en.
Schand.0.L214. -universitet, et. {dan-
net i 1890'erne som gengivelse af eng. uni-
versity extension) institution, som meddeler 60

(voksne af) de brede lag undervisning, især
ved forelæsninger (af akademiske lærerkræf-
ter). DTidsskr.1898.567.

|| hertil ssgr. som
FjOlk euni ver sit ets-forening, -under-
visning olgn. -valgt, part. adj. (især

polit; jf. -kaaren samt kongevalgt^, det

folkevalgte Thing (0: folketinget). Schand.
F.252. Landstingets . . folkevalgte Med-
lemmmer. Krak. 1921.1.218. -vandre,
v. {nydann. til -vandring (2); 1. br.) Byens
Borgere husker hendes Fødselsdag og
folkevandrer ud til hendes lUle, hygge-
lige Uiem. PoU*/3l911.4. smst.^''141921.9.
sp.l. -vandring, en. 1) [2.i] en nations
forandring af boplads. VSO. MO. især
(hist.) om de europæiske folks vandringer
i tiden ca. 400—ca. 750: VSO. Grundtv.
TJdv.VI.584.Fo\keysLndTingensTid.PMunch.
Verdenshistorie.I.(1907).276. jf: „Folke-
vandringstiden" er optaget som Be-
nævnelse for Slutningen af den ældre Jern-
alder. Vedel.Arkæol.29. 2) (spøg. anv. af bet.

1; jf. -vandre; dagl.) det at folk i store ska-
rer bevæger sig et sted hen. Han forstod ikke
denne moderne, kaotiske Folkevandring,
som gik samme Vej, bort fra Byen. Tom
Krist.LA.228. f -vant, adj. [3] som er vant
til at omgaas mennesker. Hans Opførsel vi-

ser, at han ikke er Folkevant. VSO. MO.
GJ -vel, et. (nu 1. br.) d. s. s. Almenvel.
Rein.(MO.). FrSchmidt.D.175. Tops.III.87.

CP -ven, en. person, som vil folkets vel. Folke-
vennen (0: demokraten), (tidsskrifttitel.17941

95). den ædle Folkeven Ellert Sundt (har)
for en Menneskealder siden rejst en Kamp
mod den hele Skik (o: nattefrieri) som
usædelig, TroelsL.IX.22. især om en fyrste

:

Bull.(Sk Vid. VII. 19). Dichm.(Bahb.LB.II.
112). *Øre havde den Folkeven (o : Frede-
rik VI)

I
For alle, som var tUstede.Gnmdtv.

PS.VI.642. -venlig, adj. (jf -ven; 1. br.)

demokratisk (2). Den unge Mand viste sit

folkevenlige ('^randes.Ji2. 70:demokratiske)
Sindelag ved ikke at rede sine lange Lok-
ker. Brandes.X.336. d -vid, et. det for fol-

ket (især dets brede lag) særegne vid. KNy-
rop.OL.19. Rubow.Da.litt.Kritik.(1921).196.
O -vilje, en. et Hensyn, som nødvendigen
maa tages til den danske Folkevillie. IfiV^

Claus.FV.205.sp.2. MO. -visdom, en. (nu
næppe br.) folkets (især almuens) i ordsprog
ell. mundheld nedlagte livserfaring. PAHeib.
1.163. Englene glæde sig, naar de Fattige
hjelpe hinanden; saa siger Folke -Viisdom-
men. Gylb.VIII.83. -vise, en. (jf. -sang).

1) (nu næppe br.) sangbart digt (ell. melodi),

som har særlige folkelige egenskaber, der gør
det almenyndet. Høst-Gildets herlige San-
ger (0: Thaarup), hvis Folke -Viser Danne-
mark . . har bevæget etternynnet. Grundtv.
Udv.III.633. 2) {efter det af Herder dan-
nede ty. volkslied ; indført i første halvdel af
19. aarh. som afløsning af Kæmpevise og
Romance) sangbart (i Danmark: episk) digt

af unavngiven forfatter (især fra middelalde-

ren), som især er bevaret i (almuens) mundt-
lig(e) overlevering (if. den romantiske skole:

ogs. opstaaet blandt almuen). Nogle Bemærk-
ninger over vore gamle Folkeviser. Molb.
(SkandLittSkr.XIX.l). Man vil paastaae, at

de mestyndede og udbredte Folkeviserikke
skulle være digtede af een Sanger, men at
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de . . ere fremspirede og udsprungne af Fol-

kets Ujerte.Winth.BFjii. Danmarks gam-
le Folkeviser. SvGrundtv.(bogtitel.l853f.).

Brandes.IV.307. CSPet.Litt.Ll29. CP -vit-
tighed, en. (jf. -vid^. Det første Indtryk
(o : af pludderhoserne) var et blot latterligt,

og Folkevittigheden sammenlignede straks

dette nye, flagrevorne Klædebon med Pjal-

terne om Benene paa Tyve, der hang i Gal-
gen. Troetei. IF. 45. JakKnu.A.84. Folke-
vittigheden har allerede bemægtiget sig

Navnetl Før Idéen er født, vil den dø i Lat-

ter. St7lra.fljG.49. CB -Trimmel, en. [3]

Grundtv.SS.1.468. (han) talte til en raa og uvi-
dende Folkevrimmel. Hauch.VII.18. D&H.
-Tsebning;, en. (som vbs.:) det at bevæbne
og indøve liele den krigsdygtige del af folket

i krigsøjemed ; især (konkr.) kali., om en saa-
dan af hele folket bestaaende hær; ogs. om
en midlertidig, under en faretruende situation

dannet borgervæbning, ingen almindelig
Værnepligt med Trældom, men Folkevæb-
ning med Yvi\xQå\ Grundtv. Dansk. L. 655.

Instr.yd848. MilConv.IIL94. SaUVIII.
391. CD -vækkelse, en. Hvem der le-

vede, hvor de store Gennembrud og Folke-
vækkelser foregik, maatte føle Livet som en
Fest.Skjoldb.KÉ.144. -vælde, en, et. {især

brugt af sprogrensere som overs. a/Demokrati;

jf. -dømme, -herredømme, -styre) (slavo-

filernes) Sværmen for Folkevælden. 5ran-
des.X.387. HejmdaUU1869.1.sp.2. -værge,
en. {vist kun hos Eilsch.) d. s. s. -tribun.

Eilsch.PhilBrev.99. -væsen, et. {kun brugt

af sprogrensere) nationalitet; folkesamfund.
et almindeligt Folkevæsen, en Stat, et

dansk Rige dannede sig. Molb.BHJ.204.
Kofoed-Hansen.F.14. O -yndest, en. [2.2

eU. 3] den yndest, en person (fx. en fyrste,

kunstner olgn.) ell. ting nyder hos foik(et);

popularitet; folkegunst. Lng.KE.1.46. HFEw.
NielsEbbesøn.(1886).5. HolbergsumaadeUge
Folkeyndest, flrandes. I. i 75. G) -yndet,
part. adj. [2.2 ell. 3] elsket af folk(et); popu-
lær, (operaen) blev meget folkeyndet i

hele Tjås^2indi.Ill.Folkeblad.l857.149. de
Handlinger, som . , gjorde Styrelsen saa
folkeyndet. FBajer. Nordens pol. Digtning.

(1878J.5.
m -æt, en. [2.i] omfattende grup-

pe af beslægtede folk (jf. -slægtj. en sær-
egen . . Folkeæt (har) i de ældste Tider .

.

strakt sig fra Ishavet tO det indiske Ver-
denshav.iJasA;.7I.565. den saakaldte iraniske
Folkeæt. IngvBond. Jorden rundt.(1891).347.
m. mere indskrænket bet: *Født i Norge
(han (o: Holberg) selv ej ret

| Vidste, af

hvilken Folkeæt),
| Voxte han op. Grundtv.

PS.VII.215. den gotiske folkeæt-Frfl^awiw.
Nordens ældste digt.(1876).8. Vor Folkeæt i

Oldtiden. Grønb.(bogtitel.l912).

Folklore, en. ['f(Dlg|loT(8), fmlgilo'ra;

ogs. m. eng. udtale] (fra eng. folklore, dannet
1846 aflo\k, folk, og lore, lære; fagl.) folke-
minder (2); folkemindeforskning. Da-
nia.IL230. SaUVILL392. Folklorist,
en. [fmlglo'risd] flt. -er. {fra eng. folklorist;

fagl) folkemindeforsker. Jesp.BB.64.
folkloristisk, adj. [fmlglo'risdis^] (fagl.)

adj. til Folklore og Folklorist. DaniaJ.315.
FrPoulsenJF.41.
folksom, adj. [ifmlgiScomW] (i nyere tid

fra no.; 1. br.) om sted: som er befolket ell.

befærdet af mange mennesker, „hele Verden"
(strømmede) hen ad de ikke altid saa folk-

somme Guder. NatTid.y6l880.2.sp.5. uden
10 om Parret trænges, folksomt som tU et

Marked, Landsbyens Almue i sine Søn-
dagsklæder. VilhAnd. N. 93. Folksomt var
der, uroligt baade for Øje og Øre, en stun-

desløs Færdsel. JFJens.iV^G.^5i. Naar den
uvante Lyd af Vogne og Mennesker drog
Gaarden forbi, var det, som om Stedet
blev folksomt. Søiberg.FLP.127.
fomle, Femp(e) ofl., se fumle, Fum-

p(e) osv.

20 I. Fond, en, et (JBaden.Fr0.jf. u. bet.

S), [fmn'(d)] (nu sj. Fonds. Meyer. Sal.-

VIIL395). flt. (især i bet. é) -s. {fra fr.

fond, fonds, af lat. fundus, grund; besl. m.
I. Bund; jf. fundere) 1) f bund; grund-
(vold); basis, (overf.:) paa det denne vig-

tige Sag . . paa en fast og bestandig Fond
..Kan vorde ivæTks&t.Besol.(MB.).^''/il742.

(m. overgang til bet. 8.1 :^ De si^er at skaffe

Familiens Financer en fast Fond ved at

30 nedlægge Pengene i Sparekassen.fl^rz.FIJ.
146.

II
den egentlige hovedbestanddel af

noget; kerne. Disse 31 Stykker udffløre

Fonden af de 40 første ForestillingerSeift.

Pros.VII.220. smst.386. 2) f baggrunden
af et rum, en scene olgn. den Stol . . som
er beliggende i Fonden af Kirken, lige-

for Alteret . . var Tycho Brahes StoLswisf.

LX.183. Paa en Sofa i Fonden af Salen
sad . . Hds. Keiserlige Høihed. BudBay.

40 EP.LII.125. 3) (opsparet) sum; kapital.
3.1) kapital (især: offentlig), som er udsat

ell. henlagt i et ell. andet særligt øjemed

(ofte om pengestiftelser med veldædigt, viden-

skabeligt ell. kunstnerisk formaal; jf. ogs. ssgr.

som Amts(repartitions)-, Bygge-, Grund-,
Reservefond), det (er) klart, at de solgte

Ting . . ikke kan confisqveres til Profit,

enten for den ene, eller den anden pu-
bliqve Fond. Stampe.I.150. St. Lukes Ho-

so spital . . har en Fond af 100,000 Pund. Fr
Sneed.I.502. Kassen eier intet Fond, og
har sin Oprindelse fra frivillige Bidrag.
MB.1829.22. mit Stipendium af Fonden
ad usus Y,\ib]i(ios.Heib.PoetS.(1848).VL283.

De tre Mark var en hellig Fond, bestemt
til — at see (operaen) „den Stumme" for.

CBernh. VL.14. jf. : Carlsbergfondets Direk-
tions Beretning for 1918—1919. FidSefefc

Oversigt.1919/1920.115. || den synkende
60 fond, {efter eng. sinking funds) fond af

statsindtægter, bestemt til amortisation af
statsgælden. Leth.(lS00). 1816 (udnævntes
Møsting) tU Præsident for Statsgjældsvæ-
senet og den synkende Fond.0rsi.7I-ZI.S6.
(en række gaarde) bleve Tid efter anden i

Løbet af ikke meer end sex Aar tillagte
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den kongeligeKasse for Statsgjælden og det
synkende Yonå.CFWegener.LK.209. Meyer.

II jf- (1^1* næppe br.); efter nogle Minuters
Forløb var Banken sprængt . . Spillet var
forbi af Mangel paa Fonds. Gylh.VI.30. 3.2)

CP overf. (nu især somintk.): opsparet sum
af følelser, forestillinger olgn., som man
kan øse af; „væld", i hans Sjæl er en
Fond af Fasthed, af Kraft, af Oprigtighed.
smst.X.181. *en Handelsvare Hjertet blev,

|

Og Skjønhed blev et Fond, hvoraf man
henter

|
Sig Ægteskabets Capital og "Ren-

ter. PalM.1.75. der var et uudtømmeligt
Fond af Lystighed i ham. Rolstlll. 114.
Dette Fond (Brandes.IV.87: Denne Grund-
sum^ af ETtaTmg.Brandes.E.120. Bønne-
lycke.Sp.40. 4)fisæriflt.tonås, om værdi-
papirer, der bærer fast rente (mods. fx. ak-
tier), navnlig statsobligationer. JSneed.
111.232. I næsten alle Cantoner har Re-
gieringen Capitaler, som de fleste have
staaende i udenlandske Yonås.FrSneed.I.
233. *Snart var en Fond, snart var et Skib
forloret . .

|
En ægte hollandsk Bankerot

fuldendte
| TYdigea\en.TBruun.(Rahb.LB.

1.218). Hrz.VII.37. Hage.^791. \\ hertil ssgr.

som Fonds-børs (d. s. s. Effektbørs. smst.

790), -forretning (SaUVIlI.395), -handel,

-mægler ofl.

II. Fond, en. se Font.
Fondis, en, et. se I. Fond.
Fonetik, en. [foneiti^-, fona-] {efter gr.

phonétikos, af phoné, stemme, lyd (jf. Fo-
nograf^; besl. m. Bøn; sprogv.) læren om lyd

som menneskeligt meddelelsesmiddel; lydlære.
Meyer.H28. (Høysgaard) viser et forbau-
sende dybt Indblik i Phonetik. iemn.Gr.
11.18. Fonetik.Jesp.(bogtitel.l897—99). Fo-
netiker, en. [fo'ne'di^'ar] (sprogv.) viden-

skabsmand, der studerer fonetik. Jesp.M
Fon.6. fonetisk, adj. [fo'ne'dis^'] (sprogv.)

adj. til Fonetik; lydlig. Meyer.^429. (det)

bliver af Vigtighed, stedse at tænke sig

Ordene i deres phonetiske Bestanddele,
uden alt Hensyn til den Form, de have
i Skriften. Levin.Qr.1.4. Jesp.MFon.3.
Fonograf, jeu; [fono'gra'f] flt.-er. (ny-

dann. af gr. phoné, stemme, lyd (jf. Fone-
tik^, og gråphein, skrive; jf. Grammofon)
apparat (opfundet af Edison 1877) til at

optegne og gengive lyd, idet lydsving-

mngeme overføres som fordybninger paa en
valse. Paulsen 1.495. et umyndigt Barn, der,
lig en optrukket Fonograf, lader Munden
hjerneløst løbe. Wied.Kna.341. EiddcAE.
11.367. jf: (emigranten) nøjes med som
en vandrende, kombineret Fotografiplade
og Fonografvalse at optage alt hvad
han hører og ser. KnudPouls.B.83.
Font, en. [fmn'd] (ogs. Funt; (sj.:) Fond,

Fund, se u. Døbefont), flt. -er, (1. or.) -e (se

u. Døbefont^, (glda. funt, run. fonte (dat),
oldn. fontr, funtr; af lat. fons (gen. fontis),

kilde; jf. Fontæne) d. s. s. Døbefont. Børn
skulle døbis i Kirkens Funt, eller Bekken.
DL.2—5—3. Grundtv.SS.1.70. Aakj.(Hist

Bot.1.3). Fonten eller Døbe-Steenen af
Alebast er prydet med Bibelske-Historie.
EPont.Atlas.11.204. Grundtv.SS.lV.144. Fr
Niels.KE:.lI.438.

Fontane, en. se Fontæne.
Fontanelle, en. [fmnta'nælOo] (ogs.

Fontenelle [fconta-, fmnta-]. VSO. Feilb. Sal.

V1.819. — t Pontenel. Moth.F280). flt. -r.

(fra ital. fontaneUa, fr. f fentenelle; dim.
10 til Fontæne (s. d.)) I) (anat.) endnu ikke
forbenet parti langs sømmene af de forsk,
ben i hovedet hos foster og ny født barn.
Den forreste Fontanelle . . findes imellem
Pandebeenet og begge Sidebeenene. Buch-
have. J. 7. Saxtorph. F. 20. 61. Panum. 216.

2) (med., foræld.) ved kunst frembragt
saar, som holdes aabent for at aflede lege-

mets urene vædsker. Moth.F280. Fontaneller
sættes almindeligst paa Beenene, neden

20 for Knæet, indad ved Strømpebaandstedet,
eller paa Armene. Apot.(1791). 153. han
(gaar) med Fonteneller. Bøgh.JT.1.45. Pa-
num.216.
Fontanse, en. [fcoi^'taiiJCa) ; fmn-] flt.

•r ell. t -s (Holb.MTkr.327). (fra fr. fon-
tange, opkaldt efter Ludvig XIV.s elskerinde,

hertuginden af Fontanges (1661—81); for-
æld.) kvindelig hovedpynt, bestaaende af
en vifteformig, opstaaende kniplingsbesætning

30 m. baandsløjfer; sæt; top. *(møer) Med lat-

ter-milde-Syn, ja med galant fontans
|

Med røde Rosen kind. Cit.ca.l700.(Thott4'>

1525.310). (de) der bærer periiqver, fon-
tanger eller opsatte sætter. Cit.l710.(Kbh
Dipl.Vlll.136). alle vore geistlige ..præ-
dikede imod Fruentimmerets Fontanger.
Holb.Philos.11.2. Werl.Holb.''205. SaUVlll.
401.

Fonte-, i ssgr. ['fmndo-] (ogs. Fnnte-
^^Funt-. Moth.F408), se u. -lukkelsej af

Font. Fonte-fod., en. (fagl.) Stenhug-
geren (har) omdannet en mislykket Lig-
sten til Fonteloå.FortNut.11.180. -gitter,
et. (nu især foræld.) lukket gitter rundt om
døbefonten i visse gamle kirker. Trap.*lV.63.
-lukke, et. (nu især foræld.) d. s. TroelsL.^

V1.97. -Inkkelse, en. (nu især foræld.)
d. s. (lange sørgeflor) hang som sorte Faner
fra den rigt udskaarne FuntelukkelseJ'owf.

5oiP.iF.67.
Fontenelle, en. se Fontanelle.
O Fontæne, en. [foon'tæ'na, /. br. f(nr[-]

(sj. Fontant. Hostr.SD.1.177. Bergs.B.84).flt.

-r. {af fr. fontaine (ital. fontana^, afi. af
lat. fons, kilde; besl. m. Font og Fontanelle)
brønd ell. springvand (især: af anselig

størrelse ell. m. kunstnerisk udsmykning, navn-
lig om udenl. forhold), pomper, poster,
brønde, fontainer. Forordn, ^'/lo 1701. (Kbh

60 Dipl.Vll.651). *tusinde Fontainer,
|
Som

springer alle hvad de kand.Wadsfe.i5. Ele-

venf.RJ.97. VSO. Schand.VV.31. Brandes.
XIV.185.

I. For, et. se (I. og II.) Foder.
II. For, suhst. se u. IV. for I8.1.

III. tor, præt. af II. fare.
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rv. for, præp., adv. og konj. (jy. ilor,

€for, æfor som adv. Blich. (1905-07). 1.122.

JVJmsJ'D.93. FeUbJI.5. jf. i (e, æ) bag u.

in. bag^. [f(or] Høysg.AG.24; styrende tryk-

svage ord [fmrO]: bed 'for mig; jeg kan ikke
gøre 'for det ['fmr'af, ifmrda] han gaåer i

byen for mig. 8mst.l48. {æ^a. for, fore, run.

fyr, fyriR, for, oldn. fyr, fyri(r), got. faur(a),

eng. for, ty. vor og flir; besl. m. gr. parå,

ved siden af, lat. pro; jf. fore H mtndcr
om dat. styret af for haves i for borde, for

fode, for haande, for orde; for fulde, se

fuld ; sj. m. gen. : 'Færdig staae for Doms
at træde. Brors.lSé (efter til doms olgn.)

\\

i mange tilfælde, hvor forhen brugtes for, er

det nu ombyttet med andre præp., især m.
før og foran)

A. som præp. (m. styrelse).

1) om stedet, (nu mest i faste forbindel-

ser). 1.1) ved bevægelsesverber: om be-

vægelse til stilling ved forsiden af noget ell.

til nærhed af noget; hen til stilling foran
ell. ved. •Aldrig kom her den Snekke for

Land. DFU.nr.9.11. han skal sende sin

Engel for dig. IMos. 24. 7. der blev sat

Mad for ham.smst.24.33. kaster ikke . .

Eders Perler for Sviin. Matth.7.6. et Men-
neske, som var verkbruden . . søgte de
at bringe ind og lægge for (1907: foran

j

ham. Luc. 5. 18. jeg faldt ned for hans
Fødder. Aab.l9. 10. *Mig siuntis, at jeg
kom for („til") et Pallatzis Dørre. Sort.ES.
B4'>. at spende for Yognen. nolb.EP.I.l.
Der er sat Vagt for Porten. Høysg.S.272.
(hun) fremstillede sig selv pludselig for
mine Øine. Ew.(1914)J.81. i det man hur-
tig bringer den venstre Fod igien i an-
den Position, sætter man den høire for
(„foran") den venstre. Dandsek.(1801). 30.
^Kommer Sverting for min Arm (o: inden
for detxs rækkevidde)', \ Han skal føle Uffes
Harm. Oehl.LJ.llO. *en Tummel jeg hø-
rer;

I
Vognene man kjører for Døren. Erz.

D.IJ.83. Den ene Dame gik hen for et

Speil, tog sit Slør af. CBemh.1.68. *Jert
Herreskjold med Mærker og Billeder be-
sat,

I
Det sætte I for Knæ, og bryde det

brat. Winth.VI.201. imorges satte Opvar-
teren et stort Sølv-Kaffeservice for Sen-
gen. Goldschm.V.l. *Jeg slænger Skalmejen
for Munden. AakjMS.94. Hun stillede sig
op for Siden af det lange Bord. Bregend.
DN.6. Vil man lære sit Land helt at

kende, bør man tage et Værk som Daniel
Bruuns „Danmark" for sig. DagNyK^^h
1921.11.sp.l. han satte sig for enden af

bordet
| || om uegentlig bevægelse, f For-

dre een ud for Haanden (o: udfordre til

kamp). vAph.(1764).181. disse Domme ind-
stævnes lige for Høieste-Ret. Stampe.1.334.
(han) saae nedad for sine Fødder. Blich.
1.434. *1 Luften for sig mørk han stirred
hen. PaiJf. Fil. 76. *Roselille blev rød som
et dryppende Blod.

|
Hun stirred i Græs-

set ned for sin Fod. CKMolb.SD.172. ij)
om stilling ved nogets forside eU. i deU

nærhed; foran; nær ved. Ahio gik for

(1871: foran; 2iX)s.en.2Sam.6.4(Chr.VI). ret

for (byen) skulle I leire Eder ved Havet.
2MosJ4J2. den, som kommer efter mig,
har været for (1907: er kommen foran>
mig. Joh. 1.15. Derfor ere de for (1907:
foran^ Guds Throne. Aab.7.1o. *For Sested
var Ilden, og Ilden var bag, |

Paa Sliderne
fyrtes saa fage. SortJES.Gi V. Jeppe (Fore-

10 stilles liggende udi Baronens Seng med
en Gyldenstyckes Slaap-Rok for (nu: overy
Stoelen).HolbJ^ep.II.l. For samme Stad (o:

uden for dens fæstningsværker, porte olgn.

jf. bet. 2.1J skeede adskillige Trefninger.
sa.DH.lJ.9. Herren stod . . længe for Spei-
let og krusede sit Haar. sa.EpJ.64. (adjek-

tivet) kan tage Artiklerne for, men ikke
bag s\g.Høysg.AG.21. Tartuffes Billed-
Støtte stoed midt for (porten). Ew.(1914).

20 1.76. Gaa af Vejen I hedder det .. naar
man ser en Tyr med et Bræt for Panden.
PAHeib. US. 562. »Min eeneste Fiende
staaer for mig paa Bord, | Med Flasken
jeg fører evindeug Krig. ÉahbJ'oetFJ.113.
Torvet for („foran") Theatret var endnu
mere fyldt. FrSneed.1.279. »Da hvisler det
sagte i Hulens Mørke, | Og Asa-Hermod
for Hakon staaer. Oehl.L.1.43. *At rive
Buxeme itu for (o: ved) Knæet. 8a.A.93.

30 omkring Ham sidde Folkets Fyrster, og
for Ham sidde de Mænd, hvilke han be-
troede de høie Bestillinger. MynstJubelf.8.
•Bisp Villum staar for Alterbord. Grundtv.
PSJn.199. i Boghylden lige for Dørren I

8a.E.91. han (havde), siddende for („over")
sine Bøger til langt ud ad Natten . . for-

nummet Ildebranden, BlichJV.195. Lær .

.

først til du er 14 Aar at bære Kerten bag
Ridderens Stol og tjene ham ydmyg ved

40 Bord og for Sengl ing.VS.I.31. Røverne,
der laae for Nordskov. sa.EM.III.194. (han)
befalede sin Tjener at dække Kaffebordet
for de aabne Balcondøre. Gylb.IV.329.
•Guldet det ligger dig for din Fod,

| Du
bukker dig kun for at faae 'et. Winth.IV.
43. Hestene vare alt for Vognen. HCAnd.
IX.51. *Selv lægger sig Wachtmeister
foran dens (o: et ^bs) Bov,

| en Fjende
for hvert af dens Bord. Ploug.lJ295. hver

50 en Oxe, der gaaer for Ploven, og hver
en Bonde, der gaaer bag, CKMolb.AmbJ3.
(ministeren sad i) Lænestolen for Bord-
enden. ScAacfc. 36^. 'Ej længes de Sjæle
for (o: ved) Himmerigs Mure | Mer efter
at svinge sig ind.JPJacJ.315. •Det blæser
en Kuling for (o: ud for, ved) Lindesnæs.
Recke.T.9. (hertug Albrecht) lagde sig i

Lejr for Kjøbenhavn, KrErsl.DM.66. Hans
tykke blonde Haar buskede for Ørerne

60 under Studenterhuen, Ziars.GirF,7,5. Mu-
siken standsede for hendes Altan. SMich.
Gio.122. *for Harven staar det røde Heste-
spand. Aakj.BS.14. *Den arme Fisker, med
Skum for Mund

| de fandt ham den næste
Morgenstund, sa.SV.I.o8. \\ uden forestilling

om egentlig forbliven i en stilling, hvad jeg

V. Rentrrkt »/s 1822 10
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tog mig for, saa stod denne Jomfrue mig
stedse for Øyene. Holb.Pem.1.5. Dette gjor-

de han for mine Øyne. Høysg.S.2?2. Tage
for Haanden, o: — uden at vælge, smst
274. 'For Vindvet slog han Kors. Winih.
HF.50. Annam det hellige Korses Tegn
baade for dit Ansigt og for dit Bryst Al-
terbog.435. (nu næppe hr.:) Hans Navn staaer
mig for Munden (o : jeg er lige ved at komme
i tanker om det; det ligger mig paa læben), lo

Høysg.S.274. Wiwet.EL.62. (foræld.:) *(jeg)

minder (o: kysser) dig for munden og øjets

lukte låg.NMøll.E.?2. \\ agten, bag(en),
lige, midt, ret, skraasfor; tilhøjre,
venstre for; inden, neden, oven,
over, ud, uden for; nord(en), syd
(sønden), vest(en), øst(en) for {af
glda. for sønden, for uden (ved) olgn., æda.
for sunnæn a, syd for (Konge)aaen, oldn.

fyr sunnan, jf. jy. for vesten olgn., vest paa. 20

Feilb.1.334) se de paagældende ord. 1.3) (jf.
no. ut fyre bakken, sv. uppfor trappan) f
om vejen, der følges under en bevægelse: ad.

en forbandet Kaal (o: karl), som turde be-
giære 2 skilling alleene for at bære to

Kufferter op for Trappen. Holb.llJ.II.S.
(han) pryglede hende, og styrtede hende
ned for Tra.ppen. sa.Ep.IIL192.

2) i stedlig bet. med særlige bibetydninger.

2.1) om afspærring, lukke, værn olgn. 30

(han) væltede en stor Steen for Indgangen
til Graven. Matth.27.60. *En ting mangler
for dend have, | Ledet er af lave. LKok.
(PSyv. Viser.(1695).584). jegharlukket Slaa-
den (o : slaaen) for Døren. Holb.llJ. Y.5. i ste-

den for Byens Porte siger man ogsaa Por-
tene for Byen, end og naar de ere aabne.
Høysg.S.174. Man siger Døren . . paa Huu-
set . . naar der er Bygning over Døren, —

:

men ellers Døren, Porten, — , for eller til 40

Gaarden, U.aven.smst.203. Der er et Planke-
verk for den ene Side af Pladsen, smsf.

272. *Biergene var Skranker
|
For Viden-

skab om alt. Ew.(1914).1.169. *Den Grav
kan Ingen lukke, | For Dør sætte Pind.
Grundtv.SS.lI.388. Jernstængerne for Vin-
duet vare meget tykke. Hauch.11.248. Til

Natten bleve Kofferterne stillede op for
Børen. HCAnd.V.153. J. aabner Døren for

(olm.: fil) Spisestuen for Fru B. EBrand. 50

Primadonna.(1901).174. der er glas for skil-

deriet
j overf.: *Aag paa Nakke og Laas

for vor Mund. Ottosen.S.34. for min mund
er der syv segl (0: jeg tør intet røbe)

\

tand for tunge, se Tand. 2.2) om dække
ell. skjul (af forside), giv hid dit Forklæde,
som du har for dig. Ruth.3.15. Folck, saa
snart de komme i Collegier, faar ligesom
en Taage for Øynene, saa de icke kand
see end deres beste Venner. Holb.Kandst. éo

1.6. At trække Gardinerne for Sengen.
Høysg.S.272. (han) slog Visiret for sin

H\elm.Ing.VS.lII.140. *Som med et Slør
for Øie

I

Vi skue Intet grant.Winth.HF.
232. *Lindens brede Blad

|
Mildt skyggede

tor Yinåvet. smst.275. Klappen for Nøgle-

hullet blev dreiet til.IICAnd.II.48. men
saa maae I staae for mig (o: skjule mig),
at Ingen faaer det (o: at jeg kysser svine-

drengen) at see. smst.V.273. *Hvem sidder
der bag Skjærmen . .

|
med Læderlap for

Øjet
I
og om sin Sko et Baanå? Aakj.ES.

120. Tæppet (0: i et teater) gik op for en
stor lys Sal. AndNx.PE.II.141. hun havde
et slør for ansigtet

i

gardiner for vinduet •

dække for noget, se II. dække l.i. 2.3) i

nærværelse af; i paasyn ell. paahør af.
bekiende sine Synder for Præsten. £)L.
2—5—17. gak, lad dig see for Achab.iJTi^.

18.1. Eders Vei, som I vandre paa, er for
Herren. Dom.l8. 6. (vi) skulde tiene ham
uden Frygt, i Hellighed og Retfærdighed
for ham (1907: for hans Aasyn). Luc.l.7o.

Derefter aabenbarede Jesus sig atter for

Disciplene. /o/i.5i.i. *Hand satte med Ør-
nen ad Fiinden igien,

|
Og nap ham Tu

Skibe for Næsen. Sort.HSJ'2>: Vi maa . .

spille for ham de Stykker, som hånd heldst
gider hørt. Holb.Jep.11.3. da hun fornam,
at han . . blev ved at besøge sine Slav-
inder, klagede hun ham for Kongen, sa.

Hh.1.442. At agere en Comedie for Her-
skabet nøysg.S.68. At stilles for Raadet.
smst.272. *netop Dagen,

|
Før Dom skal

gaae i Sagen,
|
Fremtriner fire Borgere

|

For Dommeren. Tress,i56. *(tyven blev) bragt
paa Stand for Magistraten,

|
Som arreste-

rede Krabaten. Bagges.I.169. Jeg skal for-

tælle det for det hele Selskah. PAHeib.Sk.
III.285. *Her er jeg sat til en Bavtasten

1

At vidne for Slægter i Norden. Grundtv.
PS.1.160. Mer han kom for Kongen ind,

|

Da hed det: Mester Ole Vindl
|
Hvorom

er det, I præker?smst.III.237. *hun er min
|

For Guder og for Mennesker (0: efter gud-
dommelig og menneskelig ret).Ing.P.378. vogt
Deres Tungel De har en Mand for Dem
(o: staar over for en, har med en at gøre),

der har lugtet Kiuåtet Erz.XIV.105. (jf.

Kom Grønneg.II.206. SvGrundtv.FÆ.I.220).
uegl., m. h. t. omstændigheder, hvorunder noget

foregaar: sove for aabne vinduer stykket
blev spillet for tomme bænke (0: for et

faatalligt publikum) \
retssagen behandledes

for lukkede døre (0: uden offentlighedens

nærværelse)
\ jf. Bænk I.2, I. Dør 3.1. (sj.:)

(i Nordgrønland) regnes det for en Skam,
om Husets Gæster skulde vaagne for sluk-

kede Lamper og i Kulde. KnudBasm.G.
140. finde naade for ens øjne

j || staa
(ell. bestaa, se bestaa 2.i^ for, holde stand

imod. *Hvo staaer for Danmarks Christian
|

I Kamp. Ew.V.138. overf. (dagl.) m. h. t.

hvad der gør et uimodstaaelig komisk, begej-

strende olgn. indtryk (se staa^. || om paa-
virkning af lys (især billedl.). *Jeg vil

glide paa Skier ved Nørrepol
|
Og gaa

nøgen for Otaheitis Sol. PMøll.1.93. Jeg
lagde Eders Brystdug ud for trende vok-
sende Maaner og læste Bryllupssalmen
derover. JPJac.I.196. bringe, føre, komme
for lyset, se Lys. bringe, komme, ligge,



149 for fer 150

lægge, tage (frem) for dagen, se Dag 10.

»m. overgang til bet. 7.3. prædiker Evange-
um for al Skabningen. Jfarci6Jo. vore

Brødres Anklager, som anklagede dem
for vor Gud. AabJ2.10. (du) gaaer og log-
rer med Rumpen for alle Folck.Hoio.7V6.
IV.4. at fortæle noget for eUer til alle

Folk. Høysg.SSo. At være . . undseelig for

sin OveTvaanå.smst.lol. hans Venner hykle
for ha.m.JSneed.II.423. Soldaten bør krum- i'o

me sig for Kiøimet.HeibJ'oet.XI.129. 'skam
Dig

I
For din usleste DrenglWinthJIF.

262. Gud bevares, jeg bøjer mig for Van-
dyck, men Enhver har sine Fortrin, i^rtfø

Jurg.nr.35. Man kan saa snart tage sin

Hat af for et Skam, som for en Danne-
mand. 3fau. J. 398. Jeg baade kryber og
sledsker for Folk. JVJen8ÆE.o6. Tale for

sig selv (o: tale med sig selv, tale af-
sides). vAph.(1764). I m. overgang tU bet. ao

11. (jæg.:) skyde for Ugle (o: m. en ugle

(udstoppet eU. levende) som lokkefugl) eller

for staaende Hnnå. PoU*/ul906.3. 2.4) om
hindring, fare olgn. Du skal ikke bande
den Døve, og ikke lægge Stød for den
BUnde. 3Mos.l9.14. Hvo, som stopper sit

Øre for den Ringes Raab . . han skal
raabe, og ikke bønhøres. OrdsJ21.13. det
Dobelte (aandelav) først stopper for aanden,
og i det samme u-formaferket giver den »
fart ig\én. Høysg.AG.12. Stille Snarer for
nogen. sa.5.57^. nu komme I ikke til at

skrive, det haver jeg sat en Pind for.

PMøllJI.78. *Ei ublid Fortræd
| For Foden

Stød dem l2igde.Winth.EF.63. han lukkede
sin dør for ham

i
der er intet til hinder

for, at vi kan rejse \ spænde ben for en,
se I. Ben 3.4. slaa, sætte (en) bom for, se

I. Bom 2.1.
II
jeg kan ikke (gøre) 'for

(det) (egl.: jeg han ikke hindre det), jeg er 40

uskyldig i det (jf. gøre til ell. ved; hvad
kan jeg dertil? se dertil 1^. Saxo kan vist

ikke være vred paa mig derfor . . hvad
kunde jeg for det? jeg sad der jo ikke
for at IvLve. Ing.VS.I..50. Ja, han er for-

tredelig over den Historie. Men hvem
kan for det? Hrz.XIII.101. Jeg kan ikke
gjøre for det; jeg har endnu ikke lært at

være Ligegyldig ved at see Dig bekymret.
GrylbJV.165. der var en Nøgenhed over m
hendes Bevægelser . . som hun ikke kunde
gøre for . . som det ikke havde staaet i

hendes Magt at skjule. JFJac.II.171. Hvad
kan . . den ene for, at den anden styrter
igennem (isen).Esm.I.57. kan man for at

man er enorm lang i Overkroppen ?J'FJens.
(FradengamleBy.(1920).37). (han blev) gla-
dere og gladere ved Livet 1 Han kxinde
ikke for det: hans Sind var nu eengang
stemt i Dur. Fleuron.RG.43. Han kan Ikke 60

„gøre for", at han er, som han er, han er
nu engang født tU at handle ondt. BerlTid.
*lil916.1o. (nu sj.) styrende et subst.: Præ-
diker grundig, noget for blomstrende.
Den jydske Dialect kand hånd ikke for.

Luocd.DagbJ.467. 2.5) om forestaaende

arbejde, opgave olgn. f De har Noget
for sig (0: de har noget, de arbejder paa).
vAph.(1764). Der gaaerNoget for sig iblandt
dem (bedre, de have Noget for dem), smst.

Da vi havde et Stykke Vei af ti Miles
Længde . . for os til Celle, sadde vi alle-

rede Klokken 4 . , paa Vognen. Bagges.L.
1.246. Uigemaade figger jeg altid for en
Rejse til Kø\ie\e\.PMøll.(VilhAnd.FM.I.
250). Goldschm.VI.447. Vi havde en besvær-
lig Vej for os tilbage til Byen over den vild-

somme Hede. Drachm.LK.41. du har livet

for dig (o : har en lang levetid i vente)
j
der

laa en stor gerning for ham i sognet • 2.6)

(uden for faste forb. nu sj. om andet end pan-
den) om Ugemsdel, hvor et slag, stød olgn.

rammer. 'JHun slog ham for hans Hærde-
blad,

I
det gjalded under hans Hjærterod.

DFU.nr.7.14. Lister sig sagte hen og gir
ham et Slag af Mester Erich for Rumpen.
HolbJepJ'V.2. Hvor vil du nu have Stødet?
enten for Hiertet eller udi Armen. sa.Tyb.
II.2. At slaae en Ko for Panden, naar den
skal slagtes. Høysg.S.136. 'O, jeg skyder
mig for Fsaxdenl FM0II.IJI5. 'for Bagen
han (o: væderen) stødte den lUle Gris.

Kaalund. 214. falde for brystet, slaa
sig for brystet, se Bryst 3.i. støde for
hovedet, se Hoved, slaa sig for mun-
den, se Mund. 2.7) (nu 1. br.) om legems-
del, hvori smerte føles, f han er saa ælen-
dig for („i") sit Bryst, at han ikke kand
tsde. HoU>.Hex.V.2. at have ondt for („i")

Brystet, nemlig af Lungesoot, Hoste (ell.

lign.). Høysg.SJ36. Mathed, Beklemmelse
for Hiertet, en slem Smag i Munden, Mave-
§ine. Tode.ST.II.78. det susede for hans
ire, og_ Blodet stemmede sig til Hjertet.
Winth.Vin.230. (jeg) følte blot lige i Øje-
blikket et hult Tryk for Brystet og om
Hiertet. EIjars.AH.44. jf. (spøg.): *(stæren)
har en deilig Røst,

I
Han er jo reen i

Mælet
I
Og dertil let for Bryst. -Boisens

Viser. 325. 2.8) i talemaader med over-
førte betydninger, ligge for døden, se

1. Død 1.1. sidde for noget, (jf. oldn. sitja

fyrir e-u^ have noget hvilende paa sig som
en byrde. At sidde for en svær Husleie,
for store Skatter, (f) Han sidder for et

stort Regnskab (o: har meget at gøre regn-
skab for).VSO.VI.202. (han) sidder foren
Leje af 600 Kr. om AsLret. PoDy6l921.2.sp.
2. hovmod staar for fald, se L Fald 2.3.

staa for hovedet, give stof til eftertanke

;

være svær at forstaa. en Ting staar mig
for Hovedet, det er, at jeg er saa tørstig.

HolbJepJI.1. se endvidere u. Hoved, staa
for orde, holde sit løfte, se Ord. staa for
skud, ikke blive bange, naar der skydes; se

Skud. staa for tur, være den, som noget
(en stilling, fordel m. m.) tilfalder efter
rækkefølgen; se Tur. staa for, se desuden
bet. 2.3, 6 og 7.2. være for det bedste, se

bedst 1.3. Det plejede sjælden at være for
det bedste (o: varslede ikke noget godt), naar
hendes Naade bad hende om at sætte sig.

10*
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Pont.S.176. staa ell. være for døren, se

I. Dør 3.1. være for haanden, være nær
forestaaende, se Haand. Saa længe Nøden
ikke er for Haanden og Faren ikke for

Døren, saa bekymre vi os kun lidt om
dem. OeconT. IV. 31. f være for sagen
{æda. then thær for sak ær; jur.) egl.: være
udsat for anklage; være sagsøgt. Sagsøgeren
skal stævne den, som for Sagen er. DL.
1—4—2.

II
ved bevægelsesverher. gaa for

sig {af ty. die sache geht fiir sich, egl.:

tingen gaar fremad) have fremgang; foregaa;
ske. t Mit Arbeide gaaer vel for sig. vAph.
(1764). Vexlingen (af pengesedlen) gik me-
get langsom for sig.Bagges.L.1.7. Maskin-
mesteren ved Theatret gjorde ikke sin

Pligt, saa at adskillige Forandringer gik
temmeligt plumt for sig. Ørst.Br.1.25. jeg
vilde ind i Slotsgaarden og see, hvad der
vel kunde gaae for sig. Schack.85. hvad
gaar her for sig? hvad sker her? hvad er

her paa færde? komme for orde, blive

meget omtalt, meget bekendt. *Saadan kom-
mer jeg

I

For Orde, blier en bosat Lon-
dons BoTger.Oehl.RE.125. Forfatteren kom
for Orde som yderliggaaende Fritænker.
HBegtr.DF.IV.279. Jf: *en Læseklub, som
var for Orde. PalM.lV.345. komme for
skade, have et uheld, se Skade, komme
for skud, (nu 1. br.) komme inden for skud-

vidde. Saa snart dette Dyr kom mig ret

for Skud, brændte jeg løs. Bobinson.1.48.

komme for øre, komme til (ens) kundskab,

se Øre. udsætte sig for, bringe sig i en

saadan stilling, at man kan rammes af en
ubehagelighed olgn.; se udsætte.

3) om tid. 3.1) f om tid i forhold til et

bestemt tidspunkt; før. (jf: Man bruger
ofte før ell. førend urigtig, hvor for burde
bruges, som: Det skede før 3xiu\. JBaden.
Gram.^(1792).266). otte Uger for Fardag.
DL.3—19—9. Er du kommen hid, for

(1907: før; Tiden at pine os? Maith.8.29.

*(jer kone) seer I hungrig er, hun beder
Eders Sønner,

(
At de for Maaltiid ey vil

læse lange Bønner. Holb.Paars.87. *I gamle
Dage for Saturni gyldne Alder. sa.Me^am.l.
En Maaned for Foraarets Begyndelse.
Eilsch.Font.208. han havde et smukt An-
sigt i og for den Tiid, i hvilken han fik

Børnekopperne, men ikke sidden. Høysg.

S.242. *Da Morgen var saa bliid, man
tænkte lidt at see, |

Hvad her for Aftens
Tiid ja Middag skulle s^e. Brors.319. en
af Heltene for ChrisiiYødsel. Ew.VIII.91.
Den Yndest . . hvormed jeg, for som efter

hin Tid, i Hamborg er hædret, vil blive
mig Viioxg\em.va.e\ig.Rahb.E.II.370. *Lig
en Drøm min Foraarsblomst er svunden,

|

Frugten, ak! for Tiden falder ai. Staffeldt.

161.
II
med uegentlige tidsbestemmelser. In-

gen Indførsel, eUer Udlæg, maa skee i

saadan Boe . . om mand end skiønt enten
for, eller efter, den Afgangens Død Dom
til Betalning forhværvet haver. DL.5—14—39. efter ham var Ingen som han iblandt

alle Judas Konger, ei heller af dem, som
havde været for ham. 2Kg.l8.5. saa have
de forfulgt Propheterne, som vare for
(1907: før; ^dev.Matth.5.12. han er for
(1907: forud for; alle Ting. Col.1.17. min
Sviger Papa . . holder for Troes-Artikel at

gaa ligeledes i Klæder, som hans Papa og
hans Grand Papa for ham. Holb.Jean.IV.5.
Jeg disputerer om vigtige og lærde Sager,

10 for Exempel: Om Englene ere skabte for
Menniskene. sa.Er.II.2. to Pulver for Jom-
fruen, et at bruge for Vandet, et andet
efter Vandet. sa.KB.III.3. (det) havde væ-
ret ham lige saa let efter, som for Faldet.
EPont.Men.III. 510. At snakke for Tæn-
der eller for Skæg o: førend man faaer
Tænder eller Skæg. Høysg.S. 140. Breve,
de have skrevet til Friderik IV for og
efter forbemeldte navnkundige Slag. MaU.

20 SgH.345. ældre kalder jeg dem, som have
levet for Sneedorf, eller, mere bestemt,
for den Patriotiske Tilskuer; thi med
dette Skrift sætter jeg en Periode i Spro-
§ets Historie.JJSaden. Gram.a4 ». *de Fædre,

I

om kort for os ud af Verden gik. Oehl.L.

11.117. Norge, som Fader for ham havde
haft. Grundtv.Snorre.III.312. 3.2) f om et

forløbet tidsrums længde; for — siden.
•Hånd som for tyve Aar mon saa Philo-

30 sophere,
|
Nu taaler ej, at man om Døden

taler rD.eere.HQlb.Paars.237. For et Aar
eller 3 hafde jeg smurdt min Koenes Ryg
for saadane Ord.sa.Kandst.il.2. *I Dag
for tvende Snese Aar, da sad jeg |

For
første Gang paa dette Sted. Thaar.ES.7.
*Hvo havde vel for trende Sekler troet . .

|

Og hvo for trende Lustrer havde drømt
|

Det Jordskiælv. Sa^^'es.F.iO. For nogle
Dage hørte man Stormklokken gaae om

40 Morgenen 'Kl.A:.FrSneed.I.407. 'det er
skeet for mange, mange Aar. OehlL.L167.
Ing.VSt.9. Heib.Poet.VIII.125. Jeg har
læst Hebraisk: det Samme, jeg læste for

10 Aar, her paa disse samme Steder. Sibb.

1.109. *For sex, syv Aar omtrent |
Den

gamle frække Qvinde | Leed af en svær
Colik. Winth.X.38. *Sol opstaar

|
i Østen

som for tusind Aar. Kaalund.42. den Gaade
(er menneskeslægten) nu ligesaa langt fra

50 at løse som for alle de tusinde Aar, som
Geologerne vilde falde paa at give den.
Tops. II. 179. 3.3) i sa. let. som bet. 3.2:

m. efterfølgende adv. (jf FalkT.Synt.327).
jeg glæder mig ved at see dig staae . .

paa den samme Post, hvor jeg beordrede
dig for 10 Aar siden. Holb.Ul.III.6. en
Mand, som har levet for over 20000 eller

21000 Aar siden. sa.GW.1. 1. For nogle
Uger sidden blev en Tyv greben i den

60 tydske Kirke. Høysg. S. 275. allerede for-

længesiden.ME.i 783.889. 'for fjorten Dage
siden

|
Brændte ned min Moders Vaaning.

Hrz.D.11.66. For mange Aar siden levede
en Keiser. HCAnd.V.lU. idag for et Aar
siden saae jeg hende første Gang. Kierk.

VI.185. han var her for lidt siden ! for
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kort siden, for langen siden, se kort,

lang. y de huskede saa godt Alt, hvad der
var skeet for mange Aar tilbage. HC
And.V.368. Mimoser og Akazier har for
Aar tUbage krøllet sig sammen og er reg-
net ukendelige. JVJe7is.BrJ6.

|| f Aar 1517.

begyndte Luther det store Reformations-
Verk: men for nogle Aar tilforn havde
han været i Rom. Røysg.S.275. 3^) iforb.
som: for længst {fra ty. vor långst) for
længe siden. *Er forlængst (Brors.103: for
længe) ej Naadestunden

|
Alt oprunden.

SalmHj.597.3. MothJ'287. Tot længst jeg
haver viist, at jeg forstaaér min Klinge.
Graah.PT.n.78. 'En Blomst, forlængst
engang fra Syden hentet. Oehl.A.74. 'Stor-
ken, den kloge Fugl,

|
Forlængst var dra-

get væk. Winth.HF.ol. Gud haver for-

længst (Chr.VI: alleredej Behag i dine
Gierninger. Præd. 9. 7. Pont LP. VII. 110.

Alle og Enhver, som maatte have noget
at fordre i Fællesboet efter (N.N.) og hen-
des forlængst afdøde Mand . . indkaldes her-
ved. £eWr«Z. »/s i504.M.4raZ.^.s^.o. t for
længe, d. s. 'den, som beskieret er at

henge,
| Ey drucknes nogen Tid, det har

jeg hørt forlænge. Hoii. Paars. i4. Brors.
103(se ovf.). for langen, se lang. H for
nylig, fo^ ^fo*^ ii^ suien, se nylig, for
nys (nyssen), d.s., se nys(sen). Sjs) om
hvad der gælder med hensyn til et vist tids-

rum H om varighed gennem et efterføl-
gende tidsrum. 'Glem for et Øieblik .

.

I
Din dybe Tungsind. Oehl.A.73. jeg (følte)

mig . . munter og oprømt for den hele
Aften. Heib.Poet.X.ll. Jeg maa forlade
Eder for nogen Tid. C^ernA.ZriJ65. »Man
havde troet at sende | For evig Tid mig
bort. Winth.HF.300. »Et Klenodie, der
knap fik Mage,

| Blev betroet mig for
nogle Buge. HCAnd.X. 537. 'Farvel! jeg
reiser blot jo for i Ymter. BaggerJI.436.
„der sluktes det Hele." „Ja, nu er det
forbi for i Aften." Goldschm.II.323. Med
„Tancred" ophørte Disraelis digteriske
Virksomhed for fulde 23 Aar. Brandes.IX.
457. Men Tone, som nu klinger,

|
Gaar

for Evighed til Ro. JPJacJ.313. Saa leiede
vi for Sommeren den Kottage i Fredens-
borg. Drac7jw.£0_295. Raadhustaarnet vil

vistnok for lange Tider blive det højeste
Taam i Danmark. Eøhke.KR.20. Spurvene,
der allerede havde sat sig til Ro for Nat-
ten. Ponf.iP.JJ.8. Skibet skulde forsynes
med Kom for Uger, Landet laa langt
borte. e/F/ens. Pr. ^57. hertil synes de af
Magistraten foreslagne Midler for det
første (o: i den ncsrmeste fremtid) at være
temmelig tilstrækkelige. StampeJ.227. her
kommer jeg ikke igen for det første

j

for altid (vAph.(1764)), for hesta.ndig,
for evig, se altid 1.1, bestandig 3j, evig
1, 2 og 8.3. H for det meste (jf. u. bet.

Is), i reglen; som oftest, (en) yndig Qvinde-
skabning, der for det meste daglig gik
til Moskeen. Oehl.AG.lll. Deres Hud er

bruun . . og deres Legemer ere for det
Meste (o: i de fleste tilfælde) ranke og vel-
voxne. Winth.VIII^90. (i romaner og no-
veller) gaaer det for det Meste til, som
Christian siger. Schack.60. | ud for eet,
(sj.) uafladelig; ud i eet; i eet væk. saaledes
gik det nu (o: under angrebet paa borgen)
ud for et, lige til Porten var taget. Troels

LJII.30. P om forbigangen timands va-

10 righed (nu oftere: i), jeg har kient ham
for mange Aar, og veed, at hånd ingen
uden mig eftergiver noget udi Hurtighed.
Holb.Arab.9sc. 'Tilskueren . . | Med hvem
du (troer jeg) alt for en Snees Aar | Paa
Venskabs Fødder stod. Pa^^es. F. 75. en
Feber, som for fjorten Dage berøvede
mig Forstanden. PiicA.J.459. han (havde)
for en Menneskealder været forsvunden
fra Husets Horizont. Recke.ST.121. 3^) om

70 hvad der gælder med hensyn til et nær-
værende tidspunkt. Dette er for nær-
værende Tid min fulde Overbeviisning.
OehlJ^D.xii. For nærværende Tid var
han temmelig aldrende. Grundtv.Snorre.II.
150. Winth.VIII.44. 'Saa mangen stolt

Sømand den samme Nat | For sidste Gang
lukked sit 0\e. Blich.DJIJ13. for denne
Gang har Professoren lovet at lade være
at ld&ge.Hostr.FG.35sc. Schand.BS.264.

30 Planen blev for dengang opgiven. J^jDJørg'.

rv.354. Fruen erklærede at det for den
Aften ikke kunde skee uden endel Ulei-
lighed.Recke.ST.86. Døden, der har en
slet Hukommelse, tænkte for Øjeblikket
ikke paa ham. SMichJ)ø.l8. for tiden (o:

i dette øjeblik) bor jeg paa landet j for
tilfældet, se Tilfælde. H (nu næppe br.) om
tid, hvori en nuværende tilstand har
varet, han er hos Vorherre for Snese

40 Aar siden (o: har været død i snese af aar).

Gylb.XII.85. 8mstJI.290. 3.7) (jf.bet. %.2) om
hvad der stadig gentager sig, saa ofte
som noget andet sker. (jf.: 'for hvert et
Haar hun redte (egl. p. gr. af hvert haar,
hun redte a: hver gang hun redte et haar),

|

da fælder hun Taar. DFU.nr.3.10). 'Hvor-
til duer I da? Til at . . jage Jer en Stage

|

I Livet for hvert et Skridt I gjør frem.
Hrz.XI.15. for hver en Gren, der knaged',

50 fo'r det i mig. JPJacJ.124. smstlOO. for
hvert Skvæt Vand, vi fik ind over Dæk-
ket, lagde der sig en Isskorpe over alt.

Drachm.SS.90. Frøkenen havde ti sirlige

Svingninger med Underkroppen for hvert
Skridt, hun tog. Bang.L.18. for hver Mand
han fik tU at melde sig ind (i fagforenin-
gen) var han stolt. AndNxJ*E.III.83.

4) (efter ty. schritt vor ell. fur schritt
olgn., egl.: „idet man sætter det ene skridt

60 foran det andet", jf. fra 6) om rækkefølge
af ensartede ting, tidsafsnit m. m., som
følger umiddelbart efter hinanden. 'Jeg Riim
for Riim, og Ord for Ord, | Skal vide gien
at give.Reenb.1.32. Børnene gaar Par
for Par. HolbJul.l2sc. (jf. HCAnd. 1.209).
'Hvad Ord for Ord, aldeles paa et Haar

|
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Som det i samme gamle Krønik staaer,
|

Jeg her min Læser troelig vil levere.

Bagges.I.iei. (han) gik da hiem Skridt
for Skridt. OehlAG.112. *Dag for Dag og
Aar for Aar |

Bedre vi Guds Ord for-

staar. Grundtv.SS.IV.151. *da gik det Skud
for Skud

I
Fra hvert et Batteri. sa.FS.VII.

183. *De Fugle smaa paa Rede |
Nu vaag-

ned Een for Een. Winth.HF.253. Ikke
Skridt for Skridt ville vi følge Hoved-
personerne . . men kun gjengive de
fremtrædende Livsmomenter. HvAnd. IL
35. *Ad Gulvet op og ned gik Cava-
lerer . .

|
Snart Een for Een, snart Tven-

de Arm i Arm. PalM.IV. 239. *(stormen)
splitter Sejl for Se]!. Ploug. 1.47. (han)
gav sine Folk Befaling til at sætte over
Grøften, Tre for Tre. Etlar.GH.II.90. den
Kraft og Duelighed, som var udtrykt
i (prisvinderens skikkelse), Form for Form.
JLange.BM.191. mig selv, som jeg stod
og gik, mig selv Tomme for Tomme. JP
Jac.II.91. et for andet fulgte Sangnumrene.
Drachm.F 1.63. *0g Neg for Neg forsvin-

der ( og bliver under Bjælken sat. Aakj.
BS.éS. Hun gik de forskellige Poster (paa
regnskabet) igennem Punkt for Punkt.L^ir-
ke.LilleFru Jensen.(1914).128. fod for fod,

se Fod 1.2. een for een, se ogs. H. en 2.3.

5) om hvad der overgaar ell. foretræk-
kes for (noget andet). 5.1) (foræld.; ved adj.)

i højere grad end; mere end; fremfor.
*Thi du tilforen var mig kiær for alle

KiæTe.Falst.Ovid.64. *Hans krusede Lokke
saa sorte som Ravnen,

|
For andre saa

smukke, som Hvede for Avnen. Brors.240.
*hvis man var

|
Den for Alle lykkelige.

Heib.Poet.VII.128. *Faurest for alle de
Blommer

|
Er hun som jeg selv har kjær.

Becke.SD.168. sa.HB.177.
fl (jf bet. 6; ved

subst., der betegner den ypperste i sin art.

Generalinde for alle vægelsindede Qvin-
åer.Holb.Vgs.(1731).IIL5. *Dronning for
alle SlikiiepotteTl Kaalund.218. \\ om det,

der har ypperligere egenskaber end an-
dre; som overgaar alle andre. *o Gud for alle

G\iåeT.Brors.l55. *Skønne Sol for alle Sole!
|

Lille Trine 1 søde Glutl PMøll.I.lll. Kjø-
benhavn. Byen for alle Byerne, som vi
ansaae den ior.HCAnd.VII.62. Sorteper
er Spillet for alle gamle Spil. GlSpil.59.

5.2) (ved verber) om hvad der udvælges,
foretrækkes i forhold til andet; forud
for; fremfor (nu især i forb. m. foretræk-
kej. Kirkeværgerne og de Fattigis For-
standere (skal) for andre dertil . . forordnis.
DL.2—9—1. *Den som jeg elskte meest,
leg nu for alle hader. Holb.Mel.II.5. *Du
for alle est udkaaren. jBrors. ^57. Denne
elsker jeg for alle. Høysg. S. 273. Et godt
Navn gaaer for alt. Mall.SgH.59. *Hvori
bestod hans Fortrin da for mig? Bagges.
SV.271. *jeg ærer dig for hver en Gud.
Oehl.BG.195. Kierlighed gaaer for Konge-
bud. Lieb.DQ.II.138. (den) lille Pige, med
den sælsomme sonore Stemme, der havde

vundet Prisen for mig.HCAnd.I.121. *(Huit-
feldt) valgte en himmelstræbende Flugt

|

for Livets uhædrede Kaar.Ploug.1.295. *En
Aften jeg mindes for alle,

| Mindes den
grant.JPJac.Z)C/^.i36. jeg foretrækker risen-
grød for vandgrød

j
lade naade gaafor

ret, se Naade. 5.3) for alting, for alt
olgn., (nu 1. br.) i højere grad end andet;
mest af alt; især. (jf. u. H. al 7.i og alting^.

10 for Alting, mine Brødre, sværger ikke.
Jac.5.12. haver for alle Ting (1907:freTa-
for altj en inderlig Kierlighed til hver-
andre. lPet.4.8. *at Gud for alting æres.
Sort.HS.Blr. En Christen bør for alle Ting
lægge Vind paa Ydmyghed. Høysg.S.273.
*Ja, stræbe, men for alt anraabé Himlen.
Eio.V.165. *Min Helt! for alle Ting mod
Dyd lad Elskov stride ! Wess.30. *Vær mun-
ter 1 men for alting vær beskeden. Pa^'^'es.

20 IV.153. *Men skynd dig kun, og bring for
Alt mig Lampen. Oehl.A.105. *For Alting,
ædle Herrel sæt mig ned. sa.HJ.17. (han
bad) at jeg for alle Ting maatte være god
imod hende. Blich.II.383. For Alting, tro

ikke det. Heib.Poet.1.238. For Alt vogt Dig
for 'Præsterne.Kierk.XIV.211. *Herrer i

vort eget Hus
|
vi først for Alt vil være.

Ploug.1.117. *Imidlertid vær klog og snild,
|

For alting rør ei Lys og Ild,
| Du ellers

30 selv vil brænde. Bastian.Nr.6.1. Det var
mig for Alting om at gøre, at han traf

mig i mit Krheide. Drachm.EO.183.
6) om det, som en forestaar, raader over;

i spidsen for; over. Jeg er Capitain for

dette heele Compagnie af Intriguer. J?oi&.

Stu.III.5. Barnets Formynder, eller For-
mynderen for Barnet. Høysg.S.173. Junke-
rens Hofmæster, eller Hofmæsteren for

Junkeren.sws<. f Øvrigheden for Borgerne
40 (nu : borgernes øvrighed^ erklærede, at

de . . vilde fegte til det yderste. MalLSgH.
197. Brockmand sad her som Hovedet for

Geistligheden, smsf.406. Chefen for dette

Departement.i^rSnee(Z.I.i85. den Kgl. Direc-
tion for Universitetet og de lærde Skoler.

Instr.^'/9l805. Kong Half, som var Meste-
ren for de navnkundige Halfs-Kæmper.
Grundtv.PS.III.522. *Man sad til Bords
som Dronninger for Smagen. PalM.V.258.

50 Formanden for den Forening, der havde
engageret mig. Schand.0.11.87. Sognepræ-
sten for Tjele og Yinge. JPJac. 1. 13.

||

raade for, (nu 1. br.) have magten over ell.

ledelsen af noget; forestaa; raade over; se

raade. staa for, d.s., se staa.
||
gud (o:

raade) for alt ell. alting, (nu næppe br.

uden for dial., se Feilb.I.508) med guds vilje;

om gud vil; ogs. m. afsvækket bet.: m. guds
hjælp; for guds skyld, jeg lader neppe

60 ^eptbr løbe ud, før jeg. Gud for Alt, ind-

skiber mig og haster hjem. Grundtv.E.62.
vor kjære, gamle Pavia lever endnu —
Gud for Alt, — han var sund og frisk, da
Skibet gik af. Ing.EF.IV.60.

7) omen følelses, virksomheds, stillings for-
hold til noget; med hensyn til. 7.i) om

I
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den eU. det, man skyr, afholder sig fra,
frygter olgn. Dog talede ingen frit om
ham, af Frygt tor Jøderne. Joh.7.13. 'hver
var for Fogden bange,

|
Vor Fogd igien

for hveT.Holb.Paars.238. Bedykke, befryg-
te, staae, undslaae, vare eller vogte sig

for nogen eller for noget. Høysg.S.93. Bar-
net tør hverken gaae ud eller ind (af Frygt)
for ham. smst.116. *0 vogt dig, mit Barn,
for de falske Uanåfo]k.Eu:V.161.(jfPalM.
1.116). *naar jeg tænker paa hans Datter,

|

Kan jeg ei bare mig for Latter. TTess.^^O.

*Hvo vil for Gravens Rædsel grue. Thaar.

ES.324. *ifald jeg ei var bange
|
For at

bevise det for tyåehg.Bagge8.I.9. jeg kien-

der din naturlige Ulyst for (nu: tjl) at

skrive Breve.FrSneedJ.l. Fruentimmer og
unge Mennesker (har) Afsky for PhUoso-
njnen.Heib. Fros. 1.444. *For Afgrundens
Rædsel

|
Jeg vender sky mit Bli. irin/ft.

1.155. *fi7gter Du for Kongen,
|
Til Dron-

ningen Du tje.saJIF.217. de Regierende
ere ikke til Skræk for gode Gierninger,
men for onde (Chr.VI: ere ikke de gode
gierninger, men de onde til frygt). Jxom.

13.3. Gud bevare mig for at sige, at (disse

laster) faae Indpas overalt. Gylb.XII.195.
Denne vægrede sig for (nu: ved) at sige

ham iioset.PVJac.Breve.169. hver en Ræd-
sel, for hvilken han ængstes. Kierk.III.303.
*0, liUe Moder, o giv os Ly, | vi er saa
angst for den sorte Sky! Kaalund.229. •Al-

drig ræd for Mørkets Magt lJSic^.J. 239.

han lededes (o: blev led) ved sin Raadløs-
hed, kom i Foragt for sig selv. JPJacJ.92.
(jeg) formaar . . ikke at overvinde min
Aversion for ham. PontJ".II.293. 'vår mig
for de skarpe klipper og for sandets side

banke. NMøll.E.40. jeg tør ikke (gøre det)

for ham
i H t om tnaalet for fjendtlige følelser.

den Fiendskab han bar for („mod") Landet,
og den naturlige Drift han havde tU Ræn-
ker. jJfaH.S^B'.SZo.

II
om det, hvori en fare

bestaar. i udtr. som staa (i), løbe (i) fare
for, se staa, løbe. jf.: (hmgen) staar Skak
for Taamet. Skah(1916).15. 7j2) om den ell.

det (en følelse af) sikkerhed, tryghed
olgn. gælder. Gaden er saa glat, at man
ey kan vide sig sikker for at falde. Høysg.
S.237. 'Jeg fandt ham under Skygger,

|

Hvor hine Cedrer Skiul for Solens Sfraaler
bygger. EwJII.22. *De slynged til hinan-
den sad,

I

For Vidner, som for Solen,
trygge. Bagges.I.204. 'De Bøge beskytte
for Østenvinde. Oehl.L.II.114. *Der leved
de forklædte for Fjenden i B-o. Hauch.SD.
11.282. nu er (jeg) sikker for (nu: paaj,
at din Udenlandsrejse just ikke sker saa
sfraks, som du mener. PMøU.1.297. ingen
Tid paa Dagen (hunde man) være siM:er
for mit Besag.Winth.VIII.204. (hulen) var
sval i den varme Tid . . sikker for Regn.
CEic.Æ.VIII.30. du kan være rolig for,

at han aldrig gør det mere >
|| om sikker-

hedsstillen i ord ell. handlinger. At cau-
tionere eller gaae i Caution for en Sum

Penge. Høysg.S.98. at give Pant og For-
sikring for et Laan. smst.129. Jeg vil og
bør staa (o: indestaa) for mine egne, n^en
ikke for andres Sætninger og SyUogismer.
PAHeib.US.541. (de) stode mig saa godt
som inde for (mit urs) Tilbagelevering.Sa^-
ges.DV.IX.252. 'Han giør mig ei saa glad;
det staaer jeg for (o: det kan jeg forsikre

jer).Oehl.A.93. „(dyret) bider dog vel ikke?"
10 — »Ja, det kan jeg sandelig ikke staae inde

for."* Heib.Poet.VI. 231. se ogs. borge, Bor-
gen, garantere, indestaa, kavere, love for.

7j) om den person eU. ting, m. h. t. hvilken

noget sker, finder sted olgn., for hvilken (eU.

for hvis interesse) noget sker, er bestemt

olgn., ell. for hvem en egenskab er til stede.

de Britanier (var) en Skræk for de Ro-
mere. Holb.Intr.1.355. 'Det er en ting, som
skal for alle aaben staa. 8a.Paars.66. en

20 gammel Skalk, som er falden selv i den
Grav, han har gravet for andre. 8a.Pem.
III. 7. intet er mere fortrædeligt for et

cholerisk Temperament, end at læse for

Børn (o : undennse børn). Ovei'S.afHolbLev-
ned.l3. Æreboe.62. *det er ret for Mogens
Mad.Wadsk.37. At en Fugl smutter bort
for mig, det skeer imod min ViUie; men,
at den smutter bort frå mig, det siger
ikkun, at den slipper løs. Høysg.S.321. Gaae

30 i Byen for een. smst.81. Denne Mæster ar-

beyder for mig: o: han arbeyder til min
Tjeneste, smsf. et Demants Hals-Smykke,
som min Moder havde kiøbt, til en For-
æring for Frøken T. PamelaJ.469. (staten

har) Lærde til . . at arbeide for Viden-
skaben, og tænke for Yerden. Mali. SgH.
558. 'En Sommer sneg sig bort for begge.
Bagges.lJ203. 'Hvad Konen er Manden,
hvad Torden |

Er Luften . . |
Er Procu-

40 ratorer for Jorden. 8a.Ungd.II.177. f Man
klappede glubsk for (nu: ad) (skuespiller-

inden). Ørst.Br.1.25. Derpaa tog han et

Guldhorn, fyldt med Biørnens Blod, og
kastede det paa Ilden for (3 : som offer til)

Odin og Thor. Oehl.VS.31. for Qvinden er
Ydmyghed Zui.sa.L.1.294. *Frihed for
Loke saavelsom for Thor. Grundtv.Myih.
XI. 'Hvad Soelskin er for det sorte Muld

|

Er sand Oplysning for Muldets Frænde.
50 sa.Udv.X.78. *nu først

|
Skalt Du for Ver-

den og for Glæden level BlichJohGray.
123. 'Han kæmped, indtil han omsider
drev

I
For Stormen et værgeløst Bytte.

sa.DJI.114. *For hver Sjæl er Lys og Lyst
OT^mndet.Ing.RSE.VII.239. 'Jeg blev, som
saa mangen Anden,

|
Sfrax bestemt for

Handelsstanden. Heib.Poet.X.205. *De Tan-
ker, der flyve som Svaner over Sø, | Til
Under for de fjerneste Lande. Hat*cA.(SD.

60 1.191. Intet kan være umuligt for (Chr.VI:
hosj Gnd.Luc.1.37. *Skomagerkonen er
oppe, min Tro!

|
Synger for Drengen, paa

Skjødet ham sætter. HrzJ)JJ81. *Plads
for sig selv, og Ingen for nær, | Det var
Alt hvad hans Hu hegiærte. smst.II.118.

•For alle vakkre Piger . . jeg digted denne
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Sajxg.Winth.VI^02. Er det for Dig (o: et

liv, som passer for dig) . . at leve i en
Afkrog ude paa Landet. Gylh.IV.2él. den
saae saa styg ud og var til Spot for hele
Andegaarden.ffCJ.ni. 7. 30^. Det var en
Kone for vaiglsrml.lGl. (Adresseavisen) er

mig det bedste Blad, og det var den og-
saa for min Fader. swis^.FJ.iS^. *(dyrene)
døde, snart et Rov for Sygdom, | Og snart
et Bytte for en Jægers 'Piil. PalMJDryad.
12. Er det for (o: passer det sig for, søm-
nier det sig for) en voxen Pige at skabe
sig saaledes? Goldschm.I.210. *Hans Øje
lyner, — hvilket Syn

|
for Ræve I Bich.I.50.

Pastor B. havde trukket sig tilbage, og
Menigheden (glemte) efterhaanden . . hvor
lidet lian havde været for den. Schand.TF.
11.402. En Svøbe er for (Chr.VI: hør til;

Hesten, og en Tømme for (smst. : tH) Ase-
net, og et Riis for (smst. : tH) Daarers Ryg.
Ords.26.3. *Florens, dine Roser er ikke til

for mig (o: jeg ænser dem ikke). Drachm.
BR.67. til en Nellike for Knaphullet, en
Rosenknop til Haaret har vi altid Raad.
Pont.F.II.307. *det har slet ingen Hast
for den, som tror (jf. Es.28.16). Ottosen.S.

35. Jeg er ikke hjemme for nogensom-
helst i Aften. Leop.B.6. planten er gaaet
ud for mig

j det kan let gaa galt for dig
j

det er af stor vigtighed for mig
j
den

menighed, han havde været en fader for
For herrer. For damer, (indskrifterpaa
aftrædelsesværelser ell. nødtørftsrum). være
død, døv for noget, se II. død 2.6, døv 1.2.

Il
om den ell. det, noget gavner ell. skader.

De Urter, som ere mig sunde, eller bedre,
sunde for mig, kan være en anden skade-
lige, eller skadelige for en anden. ÆTøj/s^.

S.156. *til den største Skade | For Læ-
seren, for mig, for hele Jordens Over-
flade. Wess. 75. for Ingen var Biskoppen
farligere, end for ham. Molb.DH.Il.447.
det Grønne er godt for Øinene. HCAnd.
V.299. Barkepine er ligesaa slem for et

Træ, som Hovedpine for os Ajidre. smsf.

315. en saadan Dessert var overordenlig
gavnlig for Sundheden. Goldschm.II.37. Det
er mere sundt for Øjet, end for Pungen.
Mau.Il.É76. Det er bedre for ham (1819:
Det var ham bedrej, om en Møllesten er
lagt om hans Kais. Luc.l7.2(1907). det var
slemt for dig I til gavn for, til nytte for,

til fremme for
j
være godt for noget,

se god.
II

om den, som har en følelse af
behag ell. ubehag, lethed ell. vanskelig-
hed olgn. Jord er altid frossen for utrevne
(o: lade, dovne) Svin. Mau.4441. Det er
beqvemt eUer maggeligt for en Prest, at

han kun har een Kirke. Høysg.S.155. lis

er glat for uskoede Heste. sms^. Stedet
var beleiligt nok for (røverne). Ing.EM.II.
103. de boglige Kunster syntes ikke . .

som Sangerne sige om vanskelige Partier,

„at ligge for ham.'^Winth.IX.S. Bet laa

ikke for ham at arbejde efter en fast Plan.
Pont.HK.186. || om det, hvori vanskelig-

heden ell. letheden bestaar. 'Prindsessen
der har godt nok for at føie (o: for hende
er det en let sag at give efter); | Hun bliver
i sin bløde, varme Seng. Oehl.A.172. Snart
sad vi fast paa den anden (grund). For at
(nu: med at; klare os fra den gik det
endnu mere trykk^ent.Blich.IY.202. Jeg
har godt for at (o: kan sagtens) kjende
ham: han boer jo her i Teltet. Seib.Poet.

10 VI.141. man kan saamænd have ondt nok
for (alm.: \eå) at finde ud af, hvad Pro-
fessorerne selv . . mener. Scharling.Jøvik.
(1901).263. smst.73. derfor havde man saa
let for (alm.: ved; at underlægge al Ar-
gumenteren lave . . Bevæggrunde. Egeberg.
EtLevnedsløb.(1901).39. Ole har altid saa
let for at \e.Bnolst.(TJngeDigtere.(1909).

69). II
om den i forhold til hvem (i hvis

omdømme olgn.) noget har en vis egen-
20 skab. (jf.: Nimrod, en vældig Jæger for

Herrens Ansigt. lMos.10.9; se bet. 2.3;. de
vare begge retfærdige for Gud. Luc.1.6.
Alt er vel reent for de Reene; men for
de Besmittede og Vantroe er Intet reent.
Tit.1.15. som det er sømmeligt for Gud
(1907: Gud værdigt;. 3JoA.6. een Dag er
for Herren som tusinde Aar. 2Pet.3.8. *Den
Dag i voris Egn er for os som en Fæst.
Holb.Paars.331. Han siger, at Spiiret sling-

30 rer for ham, og det staaer dog gandske
ubevægeligt for mig. Høysg.S.155. *At fin-

des reen og uden Stød,
|
For Gud retsin-

dig. Brors.124. 'her i mit fulde Hierte
|
Fandt

(o: følte) jeg den dødelige Piill | Kun skræk-
kelig for Børn. Ew.I1.159. han (skal) være
en Kiæltring for mig, alle de Dage, han
lever. Bahb.ProsF.lV.113. 'Kirkeklokke

!

meUem ædle Malme | Mageløs er for mit
Hjærte du. Grundtv.PS.VI.580. »Skjøn er

40 for mig den blomsterløse Vang. Blich.D.
1.17. *Tyverie, min Søn, er syndigt, | Det
er stygt for Gud og Yerden. Hrz.D.II.64.
en Prindsesse, ret et Naadens Barn for

Gud og Mennesker (o : i guds og menneskers
øjne).Winth.VIII.198. min Retfærdighed,
hvis jeg har nogen for Mennesker, og
min Gudsfrygt . . kan ikke være min
Frelse.VBeck.LK.I.114. 7.4) til bedste for;
til forsvar for. *At stride for en Ting,.

50 som var ey værd en Hækte. Holb.Paars.54.
„intentio furandi er det samme som fur-

tum." — „Tal Dansk, din sorte Hundl saa
skal vi nok svare for os.*" sa.Jep.IV. 6. nu
haaber jeg . . at I ikke agerer Procurator
for Mascarader oftere. sa.Masc.III.4. Snak
for din Æske. sa. Jean. II. 2. Sværge for

eens Ærlighed. Høysg.S.98. at han . . fri-

villig vilde fornedre sig selv for nogle
usle 'Rehe\\ere.Ew.(1914).I.21. I svore:

60 for Fædrelandet at leve, for Fædrelandet
at døe. Engelst.Nat.230. *Staa og slaa for

Fædreland
|
Var den unges Glæde. Grundtv.

PS.I.260. *I Faren og Døden sig give
hen

I
Den ene med Lyst for den anden I

Blich.D.II.116. *Jeg fegted med aaben
Pande

| For hvad jeg for Alvor troer.

i



161 iS»r for J62

IngJtSE.VI^oO. "mens du |
For andre

stræber, for dig selv du virkeT. HeibSh;.
124. for begge Meninger gives lige gode
Grunde. sa.Pro».J.4. 'hvilket Tegn har du
for denne Tio.PalM.YI.7. *For Pigen og
vort Land, |

Vi kjæmpe alle MzDÅ.PFa-
ber.VV.4. 'Med Penge, Liv og Blod I til

sidste Andedrag
|
for Danmark frie Flagl

Børd.GK.221. de fleste af de Universitets-
lærere, der af personlig Erfaring kjende
det kvindelige Universitetsstudium, ud-
tale sig for det. NationaløhmTidsskr.VI.446.
sandsynligheden taler for hans paastands
rigtighed

j
bevis for, se Bevis 2 og 3.

||

om maakt for følelse af velvilje, hen-
givenhed, for bønner, ønsker, inter-
esse, genstand for kærtegn olgn. Leie-
svenden . . haver ikke Omsorg for (1907:
bryder sig (ikke) om^ Faarene.JoA.iO.i3.
jeg var nidkiær for Gxid.ApG.22.3. Hun
er saa syg for dig, at hun maae åøe.Ny-
8ted.Rhetor.lO. tag vare paa dit Huus, og
hav Omsorg for mine Børn. HolbJ^ep.VJ.

t jeg har været færdig at gaa i Døden
af Kierlighed for (nu : til^ den, hvis Navn
har været mig en Forskrækkelse. sa.Masc.
IIIJ2. den, der har mindste Kierlighed
for sit Fædreland. i-VSneedJ.^. WinthJX.
140. HCAndJ.172. f At være galen for
(nu: efterj at giftes. Éøysg.SJ49. Jeg havde
. . ingen Sands for noget andet Fruen-
timmer, end for min Arendse. £ic.7JI7.
119. Veg følte kun for ham, han lev'de
kun for mig. FastingM.25. 'Af Godhed for
det Skumpelskud

|
Jeg sued' mine Bøn-

der uå.Wess.79. Absalons Hengivenhed for
Valdemar. 3faZZ.S^Æ.i 97. »Saa bad jeg for
min Fader, for min li\.oåeT.Bagges.rv.28.
et andet Partie, som vel ikke er (d: ikke

er stemt) for Republiken, men synes, at

Kongens Magt . . er for stor. FrSneed.I.411.
Han er meget forlegen for Penge.FSO.
Den, som ikke er for mig, er imod mig.
smst. (jf.MatthJ2.30). *Af Agtelse for eder,
kiære Fætter!

| Jeg nævnte Mustaphas og
Kasems Navne. Oehl.AJ.07. *Skiøndt for-

tæret af Smerte,
|
Skienkte ham Gud en

udødelig Flamme,
| Og for Naturen det

aabneste Hierte. sa.LJ.30. *brænder kun
Hjærtet for Sandhed og Ret,

| Skal Tiden
nok vise : vi tænkte ej slet. GrundtvJ*S. V.
64. Gud naade mig for dig, dit arme Pus!
PMøll.I.307. 'For Dig vil jeg kjæle, i Alt
Dig tøielWinthJUoS. 'Jeg tør og vil mig
al&g rose

|
Af Stemning for det Gran-

åiose. 8mst.XI.119. De har ikke mindste
Skaansel hverken for mig eller min Moder.
GylbJI.193. t ganske naturligt fortalte jeg
min Lyst for (nu: til) Thea.tret. ECAnd.
Breve.1.67. ligesom vi uafladeligen Nat
og Dag beder for Eder og omfatter Eder
i vore Forbønner. Kierk.XlVJ.85. *For Fri-
hed

I
er denne Skaal udbragt! flbsfnSpT.

JJ. Der sad I som Mennesker, der leve
for en Ide. GoldschmJI.26. 'Det gjør mig
ondt for de Skove af Siv, | som dernede

suse. Kaalund.325. deres Interesse for Spil-
let var bleven genvakt. PontJ'Lj2o9. (hans)
Følelser for den unge Fige.8a.LPJlJ21.
Hans Tørst for Applaus stillede Donl-
meren dog straks med et: Ikke saa kæp-
høj, Ur. Olsenl Ekstrabl.'/9l920J.sp.5. amt-
manden holdt talen for kongen

j T stem-
ningen var flov for byg, meget fast for
havre

i
stemme for eller imod et forslag

\

10 II
tage 'for sig, udtage til bedste for sig

selv ; rage tU sig. Tage brav for sig. vAph.
(1764).692. nu skal jeg ordenlig tage for
mig! . . her er noget at vælge imellem.
Schack.30. nu især: tage for sig af ret-
terne, se Ret. 7.5) være 'for noget (jf.
udtr. som det var ikke noget for ham, var
noget, han ikke syntes om), være ivrig efter;

synes om; holde af. (nu især i udtr. som
ikke være meget for osv.). 1 maa komme

20 noget Miød (i vinen), saa blir den god;
thi jeg er meget for sødit.HolbJepjtl.l.
Jeg har aldrig været for at tvinge Børn.
8a.MascJII.4. Jeg er for at besøge, og
ikke for at opvarte. 8a.EpJ.309. KomGrøn-
neg.II.249. ae, som berømmer visse Jydske
(dialekter) fremfor de Sællandske

,
giver

tilkjénde, at de ere for antiqvitéter. Høysg.
AGJ06. i Almindelighed ere Folk altid

for det som er nyt.Wixcet.ELJ3. jeg er
30 ikke meget for at lade mig spaae. PAMeib.

Sk.II.64. „Da er De dog ellers nok for at

Eoliticere?" — „O ja! ved det jeg ikke
ar Lyst at lade min Mund groe til.'^Eahb.

LBJI.456. 'Da jeg var vel ved Magt i

gamle Dage, | Da var jeg selv ei for, du
skulde være | For meget med. Oehl.A.76.

Mange vare for (o: var stemte for, ønskede)
Fred, dog Flere endnu for Kiig.Blich.
(1846)JV.43. (koen) er ikke for at æde,

40 og hun vil heller ikke malke noget. Ant
NielsJ'LJIJS. *nidløs og brav

|

(er) din
Sjæl . .

I
Det huer mig, du, jeg er ej for

de myge. Brande8.XII.400. Jeg har nu
forresten aldrig været meget for, at Du
skulde søge Ekstra -Arbejde. ^ctwJ^JBJ 7.

Han var i&e for at spørge Abel om sligt.

KMichXTJK.22. jf.: Hun var ikke derfor
(o: syntes ikke om det).BlichJY.386. 7.6) om
den retning, hvori ens evner ell. virksom-

50 hed gaar. hånd giør en Urtegaardsmand
til en Gud for Lægedom. Ho76.£BJTJ.4.
Der blir ingen af os hængt denne gang,
det skal jeg være Mand for. smstJll.9.
jeg er Karl for min Hat. sa.SPJ.6. Gud
er en Hævner over alt saadant: eller

maaskee rættere: — en Hævner for alt

saadant. Høysg.SJ90. Han er ikke Mand
for to Skillmg.snistJ72. Selskabet For Sma-
gens Forbedring. Ew.(1914)JJ. *Der boer

60 den Gud for Krige,
| Den stærke Asa-

Thor. OehlJ^GJS. den Pige . . hvis Navn
jeg ikke var Menneske for at skrive.
KterkJII.228. GoldschmÆnSkavank.(1867).
136. ZakNiels.GK.75. Mutter har nu Geni
for de Bele. Hostr.G.118. for den Slags
Udtalelser havde hun altid en god Hu-

V. Rentrykt »/m 1922 11
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kommeise. Pont.LP.VII.144. ministeriet for

handel og søfart j foreningen for natur-

fredning I statens museum for kunst
j

l|

være god, mægtig for, være i stand til,

se god, mægtig. 7.7) om den ell. det, som
et bud, en regel, mening, udtalelse olgn.

gælder; angaaende; om. min Husbond
nar haft jer længe mistænkt for sin Kone
(o: for at staa i kærlighedsforhold til hende).

Holb.Bars.IV.O. Gud har forordnet for

dem, som forkynde Evangelium, at de
skulle leve af EvsLngelio. Høysg.S.dO. At
vise Regel for en Construction. sjwsf.i97.

*Ifald du ikke strax giør Rigtighed og
Rede |

For alt. Etv.IV.110. Naturlovene
ere gyldige for hele Verdensaltet. Ørst.I.

127. Formodningen (er) for, at han i det
omspurgte Øieblik ikke var sin Fornuft
mægtig. ASØrsted.Baandb.1.532. et Forslag,
der giver Sandsynlighed for rigt Bytte.
OehWS.183. Hvorledes nu dette Emne
bragte mig til at skrive en græsk Tra-
goedie, vil jeg kortelig giøre Regnskab
for (o: give besked om).sa.ND.xr. Hauch.
VI.173. (det er) en ubetinget Regel for

alle Børnelege . . at Børnene ei maa være
de voxne Folk til Byrde. Heib.Pros.X.15.
*hvis du blot

|
Mig ei beskylder for fræk

Cynisme. 8a.Poet.X.232. Abraham troede
netop for dette Liv, at han skulde blive

gammel i Landet. Kierk.III.72. den Tale,

jeg havde ham mistænkt for at have for-

beredt sig paa. Goldschm.II.40. den tyr-

kiske sultan . . fandt den lov for sig, at

ingen sultan må gå udenfor sit riges gvæn-
ser. ADJørg.IV. 9. *Jeg hader dem, der
går i lange klæder

|
og giver fattig trøst

for (o: med hensyn til) evigheden. NMøll.
E.34. Denne Lov gælder ikke for Fær-
øerne. LovNr.l50"/&1916.§4. jf. : en ny form
for jagt

i
7.8) (jf. af 3 og fra 3^ ved ord,

der betegner mangel, savn, befrielse olgn.

Eaa det at hånd for videre Tiltale sig kand
efrie. DL.l—14— 6. Man maa afviske deres

Ansigter for Støv. Bar.6.12.f*Den store Ju-

Eiter for Roos ey fattes (o: savner ikke ros)

eller. Falst.0vid.32. lide Mangel for (nu:
paa; Vand. Cit.l736.(JySaml.4R.III.237).

T Han fattes intet for (nu: savner ikkej
Penge: han fattes kun Forstand til at

bruge dem, o: Hvad Penge angaaer, dem
fattes han ikke for, men —.Høysg.S.93

(jf. fattes 2). (nu 1. br.:) Hans Lomme er
aldrig tom eller ledig for Penge, smst.159.

f At være arm for Klæder, smst. (nu 1. br.:)

At være . - nøgen for Linned, sm^t. Sine
Synders Forladelse, eller Forladelse for

Synden, smst.l 92. *Man for at blive gift

ei pleier lide Nød.Wess.5. *For de for-

dømte smaae Carafler,
|
Der herske paa

de Stores Tafler,
| Jeg fremfor alt vil være

irie.Rahb.PoetF.1.125. Intet Menneske er
ganske blottet for Poesi. Steffens.^31. *Ru-
gen gror paa Heden, ren

|
For Klinte og

for Hejre. Grundtv.PS.IV.4. Han har be-
draget Regieringen for store Pengesum-

mer. JfO. J.i35. *Naar du daglig beder
femten

|
Ave . . |

Siger jeg dig fri for
Synd. Hrz.D.II.63. Vi trænger for (alm.:
tii; en lille Forfriskning I Budde.F.404.
Folk . . der var Katoliker, de ku slaa
Præsterne (o: bedrage dem) for li saa meget,
det skulde være. KLars.Ci.97. For Fraser
om den hellige Pligt til at lide Døden er
(forfatteren) behagelig iri.Pol?*h 1916.8.

10 bar for (noget), se III. bar 4.4; fattig for
(noget), se fattig 2. helbrede, narre, snyde
for m. ft.; jf. ogs.: At kræve een for Penge.
IIøysg.S.98. Quitering for en Gjeld. sms^.

192. 7.9) i særegne talemaader. for en
del, for største delen, se Del 5. || kort
for hovedet, se kort. || for det meste
(jf. bet. 3.5). 1. (nu næppe br.) i hovedsagen

;

for største delen. For at fornøie Grev Mag-
nus, vare Skikkene ved Bønderbryllupper

20 fordetmeste iagttagne. Jn5f.ij5.JF.i8i. den
Tegne- Underviisning, hvoraf han hidtil

for det Meste havde levet.Winth.IX.229.

De ere fordetmeste Børn. Gylb.(1849).V.40.
CBemh.VII.48. 2. (nu næppe br.) næsten;
omtrent, det var for det meste dobbelt
saalænge, siden Esben var draget ud i

Sønden. Blich.I1.292. for min part ell.

person, for mit vedkommende, hvad
mig angaar (se angaa 3.2^. *for min part

30 jeg ey dræber | Ey Jomfru eller Helt.
Holb.Paars.248. For miin Person. Høysg.S.
274. Ethvert af Thingene er berettiget
til . . for sit Vedkommende at vedtage
Love. Grundl.(1849).§48. forresten, i øv-

rigt; ellers; især: i sidebemærkninger ; se Rest.

II
for saa vidt (som) iudtr., der betegner

en begrænsning af et udsagns rækkevidde

;

som betingelses-konj.: kun i det tilfælde

at; under den forudsætning at; i fald; som
40 aarsags-konj.: af den særlige grund at;

eftersom; da; se vid. || for sig (selv),
skilt fra andre; isoleret, f Være for sig selv,

o: være ugift eller uden Tjeneste. Høys^.
S.274. (t) Gaae for sig selv (0: gaa afsides

for at forrette sin nødtørft). vAph.( 1764)

(jf. Feilb.III.181). Individuel er en exi-

sterende Ting, naar den existerer for sig.

Steffens.^5. (en skypumpe) vilde for sig være
usynlig; men . . det Vand, de jordagtige

50 og andre faste Dele, den optager, gjøre
den synlig. jØrsf.yjJJ. 37. der var stort

Kludeselskab, de fine for sig, de grove
for sig. HCAnd.Vl.lU. Han holdt sig

meget for sig selv. JPJae.1.301. overf.:

uden forbindelse med andre; særskilt; sær-
egen, saaledes bliver ogsaa det forstaae-

ligt for dem, som paa eet Sted og for sig

selv betragtet, synes mørkt. Høysg.S.aS".

Dette er en Sag for sig. smst.274. I skal

60 følge en langt mildere Politik, ligegyldigt

hvilken Politik vi fører — det er en Sag
for sig (o: de to ting vedkommer ikke hin-

anden). FlensbA.*-lbl921.1.sp.5.
II
hver for

sig, hver for sit vedkommende; hver især.

hver kand være god for sig (0: paa sin

særlige maade).Holb.Er.I.5. Landet skal



185 for for 166

sørge, hver Slægt for sig (Chr.VI: be-
synderligenj. Sach.12.12. det derom aftalte

burde stadfæstes af hvert Rige for sig.

DanmRigHist.II.384. de var hver for sig

(ell. hver isærj dygtige mennesker j i og
for si^, uden hensyn til særlige forhold; i

virkeligheden; se i. || for øvrigt, d.s.s.

for resten; se øvrig.

8) om forhold (proportion, relativitet) m.
h. i. tal, grad, egenskaber olgn. 8.1) om
forhold (relativitet) m. h. t. tal. Retfær-
dighed (har) for enhver Elskere . . hun-
drede Fiender. Spectator.206. der ere hun-
drede Trængende for hver eeneste, der
kan gjøre Goåt. PAHeib.Sk.III.107. Tor
€en mie Fugl, som siunger i Dal, | Fin-
des der ti, som hæsligt pibe. OehlJSQ.214.
ErzJV.43. PalM.IV.29. SMichDø.65. 8.2)

/if.bet.S.T) om stigende grad. For hver
Gang jeg saae hende, syntes hun mig al-

tid skjønnere og yndigere end nogen-
sinde. Gy/6.IX 295. for hver Gang den
Tid er omme, vinder Du mere Kraft.

ECAnd.V.202. for hver tiende Minut (til-

tog) den stilfærdige Højtidelighed, snarere
end den formindskedes. Drac^m.FT..?. Vore
Veje ere ikke de samme, og for hver Dag
. . vil de fjernes mere. Pont.FL.454. nu
forsvandt den sidste Stak af Marken, Skyg-

feme blev længere for hver Dag. AndXx.
'EJ.82. 8.3) om egenskabers ell. hand-

lingers forhold tU noget; i forhold tU
(hvad der er sædvanligt i, hos, paa osv.).

•Hvor dunkelt for en Sommermorgen.
Oehl.AV.4. Bølgerne gik højt for et saa-
dant Farvand. 5/icA. I K.5i8. Mænd af en
for deres Tids- og Livsforhold saare op-
lyst Aand. MO.lJ-xii. dette Indfald . . syn-
tes ham at røbe en snurrig Naivitet for

en Pige af den Alder. Ing.EF.V.98. (hun
sagde det) med noget for hende usædvan-
lig Haardt i Stemmen. Hrz.( Vintergrønt.

{1866).142). de dejligste Blomster, sande
Vidundere for denne kolde Aarstid. Gylb.
1.112. han var underlig sky og genert for

sin Alder. AndNx.DB.6. jf.: (i haven) fand-
tes de deiligste Blomster for enhver af

Aarets Tider og fra alle Verdens Lande.
E.CAnd.VI.137. Han havde en Kjole for
hver Time paa Dagen (o: som passede til

hvert enkelt klokkeslæt). smst.V. 112. H i for-
hold til, hvad man kan vente af (jf. af

17.5^. Du er icke taabelig for en Bonde.
Solb.Mel.IV.6. Det er en dummen Dievel
for en Gud. sa.UHH.Prol.2sc. for en Mand
af hans Stand tænkte (han) ganske sundt.
PAHeib.R.I.207. Vi have dog bragt det
temmelig vidt for Skabninger af saa ringe
Herkomst. Oehl.XXXI1.60. Han bær sig
saamænd ganske pænt ad, for saadan en
'Fnsentast.CBemh.XlI.147. reist havde han,
og ikke saa kort for saadan en lille Purk.
HCAnd.VII.193. »Han taler for en Gal jo
ganske lslogt.PalM.II.242. I ser virkelig
altfor alvorlige ud for et Par Nygifte. Gjel.

£.187. (han) skrifver ret artig Latin for en

Nar at være. GramJBreveJ.38. Han var lidt

xmder Middelhøide og noget fyldig for

en ung Mand at være. Hauch. MfU. 281.

Luften (er) skikkelig varm for Mikkels-
dags Aften at være. CKMolb.Amb.100. han
sled godt nok (med havnearbejdet) for en
Skomager at være. AndNx.PÉJI.249. | t

forhold til (hvad der bør være tilfældet hos).

Rolf . . taler maaskee . . vel meget for en
JO døende. Rahb.Tilsk.1793.o56. *Du læser alt

for meget for dit Kiøn
| Og for din Stand.

Oehl.D.34. •„Velskabt?" . . „For stærk og
føer for en Adonis." sa.T.169. for en sand
Christen er du altfor overbærende mod
denne Verdens Børn. GylbJII.256. '(kon-

gen havde) et Hjærte, som slog | for
hedt for en Folkenes Leder. Drachm. UD.
175. den frakke er vel varm for aarstiden

i

jf.: Retterne var for Emanueis Vaner ret

20 (o: meget) tarvelige. Pont.FL. 152. samt:
endelig er baade Prisen høi nok og Tiden
endda vel lang for at (o : for at man kan)
lade det giøre hos Fremmede. Lan^efte/f.

Breve. 312. \\ om passende (tilstrækkeligt)

forhold til noget, (efter ord som nok olgn.

nu alm. tH). Proviant for eller til et heelt
Aar, eller et heelt Aars Proviant. Høysg.
S.178. jeg har nok . . for endog at kunde
leve i Overflødiehed. PAHeib.Sk.III. 122.

å) af de fleste (ridderborge) er netop nok til-

bage, for at man kan see, de har været
der. FrSneedJ.202. Vi have nu vandret
nok omkring for saa varm en Dag. Ørst.L
39. den Lykke . . som de fleste Menne-
sker attraae, men de Færreste dog ere
tilstrækkelig slette for at opnaae. Jn^.£i^.

XIII.153. (jeg) kom netop tidsnok for at

modtage . . hans sidste Suk. (rylb.X.49.

Etlar.F.41. Karker har ikke Adel nok for at

40 være Tragedieskurk. VFed.(T.o9.j/". (m.over-
gang til bet. 9 slutn.): „Naar De nu en
Gang skal ud (paa rejse)** . . „Det kom-
mer jeg aldrig til . . Fa'er, han si'er, at

Theodor . . har fartet for os alle." Bang.
Di.iF.243.

9) t en andenpersons eU. tings sted; i stedet
for. Du skal ikke have andre Guder for
mig (d : ikke andre guder end mig). 2Mos.20.3.
•Thi deri ofte man for Juno griber skygge.

50 HolbP'aars.318. •for Krig man Fred,
|
For

Skam man finder Ære.sa.MpS.252. 2den
Person, som derfor i daglig tale ofte bru-
ges for den %die. Høysg.AGS9. I de fleeste

jordiske Ting finder man (efter Ordsprog-
§et) Kul for Liggendefæ, sa. S. 5 75. •for

med at rette Bager.TVe8s.i57. •For Blom-
ster saae jeg Snee, og for Hyrdinder Kra-
ger. Bagges.ComF.83. *For Turban har han
en høipullet Hue. Oehl.A.309. *For Hiart-

60 var Skulde tænkte. sa.HK.157. godt Dansk
for slet Latin vilde derfor være en ganske
umaadelig Vinding. Grundtv.BrS.32. Nu
har jeg Pile for OUetræeme, Æblerne i

Bondens Have for de gule Oranger og
den grønne Østersø for det blaae Middel-
hav. ^CJ.nd.^rct7e.J.589. •naar for Kjær-

Il*
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lighed man møder Kulde. PaZM.17. i 95.

desuden kunde de jo moderniseres noget
ved at benytte Spidsbuer for Rundbuer.
JLange.I.321. lad os tale engang for
alle (o: denne ene gang) lit alvorlig sam-
men. BbZ6.Jean.IF. 6. Jeg varer dig een-
gang for alle. sa.ZJZ. 7. 3. jf. II. al 4.3. jeg
vU nave Syn for Sagn. Goldschm.II.Sl.
give stene for brød, se I. Brød l.i. faa
stank for dank, se I. Dank 1. \\paa (en

andens) vegne; repræsenterende (en anden).
Annamme Penge for sin Hosbonde. Høysg.
S.69.FoTTætte Tjenesten for en Præst. smst.

Han gaaer i Rætte for mig.smst.82. Bør-
nene, de velsignede, klappe og kysse Du
for Fader (o : paa mine vegne). Grundtv.E.
19. Ved Fuldmagt eUer Mandat . . forstaar

man det Retsforhold, hvorved en Person
(Fuldmægtigen, Mandataren) bemyndiges
til at indgaa Retshandeler for en anden.
Hage.^173. Til Mødet paa Slottet indkald-
tes 4 Rigsraader . . 2 Fuldmægtige for Ka-
pitlerne, Borgemestrene H. Nansen og Kjt.

Hansen . . for København og 4 andre Borge-
mestre for de øvrige Købstæder. DanmRig
Rist.IV.446. for den indstævnede mødte
sagfører N. N.

j || om solidaritet med
hensyn til ansvar, een for alle og alle
for een, se u. II. al 4.3. || om et større
antal, i hvis sted et mindre havde været
nok. Jeg kan faae hundrede Piger for een
(o: saa mange jeg vil). FAIIeib.Sk.I.159.
*Der er ti for een,

|
Som hige efter saa-

dan Fost Blich.Joh Gray. 90. „vil De gjøre
mig en Tjeneste?" .. „Ti for een."ifei&.

Poet.V.138. *Nu har for een . . man Snese
Venner. PaZlf.J7.i^5. || om usædvanlig stærk

virksomhed, (han) aad for fire, drak for
fem

I

Ved alle Bryllupper. Bagges.1. 181.
Hvad skal jeg græde for? Du græder jo

(o: saa meget, som er nok) for hele Fami-
lien. Hrz.VII.208. *01e han haled for hele
tyve. Drachm.SH.64. *Jeg drikker stadigt
med for tre. Becke.LD. 21. Billig svensk
Arbejdskvaj . . som lever af Fedtebrød og
Spegesild og slæber for tre. AndNx.PE.
L4.

tO) om gengæld, betaling, pris olgn.

10.1) om gengæld, bod, trøst olgn. der-
som der skeer Ulykke, da skal du give
Liv for Liv; Øie for Øie, Tand for Tand.
2Mos.21.24. du utaknemmelige Skarn, skal
1'eg saaledes blive lønnet for min Høflig-
ied. Holb.llJ.V.l. et fuldkomment For-
sonings Værd for alle deres Synåer. Ew.
(1914).1.22. *Betænk dog, kiere Ven, | der
Liv for Liv maae bødes. Wess.137. *Fred,
til Bod for bittert Savn,

|
Gud os gav.

Grundtv.SS.III.14. *0g desuden skal du
five I

Fuld Erstatning for Kapunen. iZrz.

hll.69. for Alt hvad hun havde lidt og
stridt, holdt hun i sine Arme et nyfødt
Biurn. HCAnd.VII.95. *Mod Trøst for aUe
Savn. FrHamm.TB.53. *For de gamle, som
faldt,

I
er der ny overalt. Ottosen.S.34. *(i

graven) vi sænkede Moder cg Søster |
og

intet for Tabet os trøsterJørg.BR.19. •Gyl-
denring blev lovet hen for Tab af Finger-
bøl. Aakj.BS.23. at give enligeforligei
IJ

(overf.) nu er han bleven taus for hvad
(o: til gengæld for, at; i modsætning til, at)

han tilforn var for høirøstet. Jn^'.PO.JJ.
312.

II
om hvad der erhverves ved en ydelse

i penge ell. andet. I Lærde tar jo Penge
for B\t\ng.Holb.Vgs.I.2. Pernille har lovet

10 mig 400 Rdlr. for min Umage. sa.HP.1.6,
for 4re Pund Kalve-Kiød 3 Mark. sa.Stu.

1.4. jeg vil heller hielpe mig, som jeg
kand, førend man skal kunde sige paa
mig, at jeg har faat Brød for Kone (o:

faaet embede mod at gifte mig med en be-

stemt kvinde). sa.Er.1.2. Høysg. S. 129. saa
betaler han mig en Rigsdaler om Ugen
for at ligge herude og skrive (kuns&ri-
tikker). Heib.Poet.VI.154. For en Vest at

20 repareres . .
|
Fire Mark betalt til Tak.

smst.70. Sigbrit havde tilbudt store Sum-
mer for at lære hans Kunst. Hauch.II.164,
*Siig mig, Annette, Søde! |

Hvad faaer
jeg nu for min Sang? Winth.V.125. *Man
gier en Mark for Personen (o: for retten

til adgang for een person),
\ Og ikkun det

Halve for Børn. NyeViseomTivoli.(1843).l.
*En Krone jeg gav for hver Lok af dit

Haar. Becke.BB.149. han lo, som var han
iobetalt fordet olgn., se u. betale 1.4. hvad

giver du for de cigarer? I jf. (overf.):

hvad giver du mig for den hat? hvad vur-
derer du den til? hvad synes du om den o:

synes du ikke at den er rædsom ? j
han kunde

give hende Snak for Pengene (o: en sludder

for en sladder). 0rst.Br.IJ.97.
|| (overf.) om

præstationer (i skoler, ved eksaminer olgn.)^

hvorover bedømmelsen udtrykkes ved en ka-
rakter. *1 Skolen jeg havde faaet et Nul

|

40 For de første 'Declinationer.Winth.IV.41.
hun gav tg. for tre Fejl. BHolst.T.10. 10.2)

om prisen, der gives ved køb, salg olgn.

Sælges ikke to Spurve for en Penning?
Matth.10.29. saa ville vi ogsaa give dig
(Rachel) for den Tjeneste, som du skal

tjene hos mig endnu syv andre Åar. IMos^
29.27. Jeg vflde ikke miste det Latin jeg
kand, ikke for hundrede Rixdaler; thi det
har baadet mig i mit Embede over 100

50 B,ixdaler.Holb.Er.L3. mand kand kiøbe mit
Liv for 4 fi. sa.Bars.V.7. Gjøre noget enten
for Betaling eller for intet. Høysg.S.129.
Det høyeste Gode er ey tilfals for Penge..
smst. t Man kan ikke komme over noget
Færgested for Oldenborer (o: uden at be-

tale for det), smst. *Christen Smed . .
|
Slog

Øier ud for ingen Ting (o: gratis). Bagges..

1.167. Her boer jeg for 80 Rdlr. om Aaretv
VSO. *Langt større Bedrifter, for Ære og

60 Sold,
I
Maaske saa' man Udlænding øve.

Grundtv.PS.V.64. *Hvad ikke for Alver-
den

I
Jeg ellers vilde sagt,

)
Det lægger

paa min Tunge |
En guddommelig Magt.

Winth.VI.35. Legetøi for hundred Gange
hundred Rigsdaler. HCAnd.V.314 For otte

SkUling Hvedebrød. Goldschm.II.115. *saa.



169 for for 170

\

ta'r man for sex Skilling her | sin Grise-

sylte. -Hosfr.GJ 7. „Lad os saa vende," raa-

dede Ulrik Frederik. „Ikke for Guld,"
svarede hun. JPJac.L123. For sin Hyre
rejste han til Faris. LBruun.E.1.46. nogle
Malerier . . var blevet assurerede for
flere Tusinde Kroner. MunchPet.BB.H70.
for pengene købte han én ny hat |

sælge
sin førstefødselsret for en ret linser (jf.

lMos.25.34)
i
ikke for aldrig det, se

aldrig 3a for gode ord og betaling,
se u. god. (overf.:) der var ogsaa nogle
Faa, der hyssede (noget. Folk her gjør for
et godt Ord (o: uden betaling, meget vil-

lig) ved nye Stykker). Hrz.Breve.26. e. olm.

11) (nu kun i staaende udtryk) om red-
skab olgn.: ved hjælp af. I andre ere alle

Slyngle, som skal døe for min Haand.
Holb.Stu.III.5. At falde for eUer ved Sverd,
i steden for, at fældes med Sverd. Høysg.
S.109. *Han havde ei seet, at Byen faldt

|

For engelske Blus og Brande. Winth.IV.
20. *et Hoved faldt for Bødlens Sværd.
Ploug.1.87. de faldt alle for (Chr.VI: veå)
Sværd.lMakk.7.46. *Dog hvem tør beklage
de kække,

|
der faldt for Valkyriens Spyd?

Rørd.GE.34. han søgte døden for egen
haand

j
gaa for lud og koldt vand

j

Cigaretter med Mundstykke fabrikeres
oftest for llaa.nden.Sal.IV.403. Falsnin-

Sen (ved bogbinderi) kan enten ske for
;aanden eller paa Maskine. smsf.IJJ.559.

Il 'å^ ligge« lægge, ride for anker, se I. An-
ker 1.3. ligge for 20 Meter Kæde. ScheUer.
MarO.

II
(især J^) om den virkende natur-

kraft ell. om redskab tU fremdrift: under
paavirkning af. *For Stormen drev en
vældig Tremast hist. Oehl.A.119. *Da kom
en Snække for fulde Sejl. Grundtv.PS.VI.
78. der gik for eet Seil en ussel Skude.
HCAnd.VII.43. 'De graae Haar fløi for
'Vinden. Holst.I.146. *Saa drive imens vi
for Strøm og Vind. Kaalund.322. *For Aa-
rer gik det, og for Strømmen med.Drachm.
DJJ.326. »Vi kom herned . . | For Storm
og oprørt Sø. Becke.BD.182. nede paa den
smalle Strøm krøb en lav Kaag for en
Stump Seil. JVJens. SS. 44. en Flok Lig
(kom) drivende for hastig Strøm. Bergstem.
A.153. gaa for Mærssejl. ScheUer.MarO. for
Sejl og Damp. smM. Vi gaar for halv Kraft.
OscJens.IN.34. for fuld kraft som avner
for vinden, se Avne. jf: *Han red for
(„med") slappe Tøjler,

|
da hid han styred

Hestens Fod. Blaum.StS. 191. (sejle) for
vinden, spec. ^: m. vinden lige (ell. næsten
lige) agterind; d. s. s. for de vind (se forde-
vind^. den Svenske Amiral . . toog Flug-
ten saa snart hånd saae vor Flode, og
seylede for Vinden i en heel Døgn. EPont.
(KSeUkSkr.11.127). enten der sejles rom-
skjøds for Vinden, eller ved Vinden. <Sø-

krigsA.(17o2).§698. naar Skibet har Vin-
den ret bagfra . . og saaledes gaar med
eller for Vinden (plat). OpfB.^II.342.

12) om aarsag, grund, anledning.

12.1) om aarsag til, at en handling olgn.

bliver hindret (jf. bet. 2.4^; formedelst. Sand
ved Havet, hvilket ikke kan tælles for

Mangfoldighed.lMos.32.12. *For Graad jeg
icke kand den Tilstand her beskrive. Soife.

Paars.21. gaar du paa Gaden, saa kand
du ej komme frem for Heste, Vogne og
spraglede Laqyej er. sa.iiJ.J. i. *Et Mar-
svin . .

I
For lisen ey som før, i Søen

10 springe kand. Falst.0vid.72. Han kan ikke
gaae for Alderdom. Høysg.S. 120. det er
ikke . , for Mangel af (nu: af mangel paa^
Brød og Physiske Nødvendigheder, at

mange Mennesker holdes tilbage for at

gifte sig. OeconT.lII.87. *Man kan ei eders
Aasyn see | For Hætter og for Skind.
Oehl.HF.77. 'Du havde sielden Tid at tale

med mig | For dine Drømmerier. sa.fi5.

157. for al den . . Raaben hørtes endnu
20 Intet fra Husets Indre. Blich.IL532. 'Kong

Svend for Angest ei bede 'kan.lng.VSt.
243. *Jeg kunde slet ikke sove |

For Nat-
tergalens Røst. Winth.I.196. (jeg kunde ikke)

være andægtig, for at see paa alt det Nye,
der omgav mig. CBemh.NF.IX.228. han
lod min Kraft bukke under; Herren haver
givet mig i deres Hænder, for hvilke jeg
ikke kan reise mig (Chr.VI. afvig.). Begr.
114. (hun havde) forsøgt paa at sove, men

30 det var der slet ikke til at tænke paa for
Fme.JPJac.II.202. Den Syge kunde for
Sindsbevægelse knap skelne den sorte
Skikkelse. Po«<.iE.57. man kunde næsten
ikke bevæge sig i Stuerne for Bohave.
Wied.S.130. Nu er du ikke til at komme
nær for Vigtighed. JFJens.^.5 7. Han kan
ikke see Skoven for bare Træer o:

han overseer det, som ligger allernærmest.
VSO. VI.402. 12.2) om ydre aarsag til, at

40 noget sker, finder sted olgn.; paa grund af.
jeg glemmer det eene for det andet. HoW.
Stu.II.4. t *Det Skrift . .

|
Som Enden,

for (o: „paa grund af") min Flugt, blev
ufuldkommen paa.Falst.Ovid.20. Træet fal-

der ikke for aet første Hos. Høy8g.S.108.
Men da disse Fattige, for Mangel af (nu:
af mangel paa j Anviisning tU . . Arbeide .

.

ere virkehgen Nødtrængende saa siig hvad
skal vi giøre ved dem? OeconT. II. 106.

50 ligesom Morland . . er ubeboeligt for Hede,
saa er . . Sverrig det ikke mindre for
Frost og Kuld. Qrundtv.Snorre.1.6. 'som
naar Voxet for Ild monne smelte. sa.P/S.

111.257. i Fængsel, i hvilket han tredie
Gang for Kassemangel var hensat. Blich.

1.550. lad ikke den gode Ribbenssteg blive
kold for det Spøgeril Ing.LB.L20. *Him-
len sortner ved høilys Dag

|
For Skyer

af Spyd og af Stene. 8a.DM.109. *Bejleren
60 tabte for („af") Hast sit Vær. PMøll.I.13.

*Husk, at Actæon fik
|
Straf for et dristigt

Blik. Heib.Poet.III.468. *De første Prygl,
vi i Skolen fik,

|
Det var for verbum

amaxe.Wilst.DJ.38. *Min Frihed forbrudt
for mit øvr^e Liv ?

| Og det for et eneste
Lam 1 8mstJlI.5. Ketty havde . . været nødt
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til at holde Sengen for en stærk Forkølelse.
C£emh.IX.261. (skibet) ligger ude i Bug-
ten for Modvind. GoldschmJl.38. *mangen
Eg er for Uvejret segnet. Ottosen.S.35. Da
laa jeg for Vindstille midt i en Storm fra

Iin\et. JVJens.Sk.l59. for al den Vellyd,
der er i dette Digts Form, maa man ikke
glemme dets Indhold. 7iZMnd.jr.JI.65. de
Folk havde døjet de, kanske skulde de
have Hænder eller Fødder sat af for Kold-
brand. AndNx.PE.1.156. Baronessen havde
lagt sig for Uovedprne. Sick.HÆ.238. vi

laa for taage i Kattegat
|
han er ikke for

intet (o: man mærker, at han er) søn af en
skolelærer

j
en betinget dom for tyveri

\

ondt for tænder (o: p. gr. af teendernes

frembrud), se Tand. slide silke (ell. fløjlj

for armod, se u. Armod.
||

(nu 1. br.) om
(indre) aarsag til en ydre virkning: af (se

af 7.2j. (han havde set) bloedet at springe
udaf næsze, øjne og øren paa soldaterne
for tørst. JJuel.421. Det er urimeligt at

rive Haaret af sig for Sorg. Overs. afRolb
Levned.27. Undertiden foer (d: sejlede) jeg
ud for Lyst, men paa lang Reyse begie-
rede jeg ikke meere at vove mig ud.ilo-
binson.1.237. *Armen sank . .

|
For Sorg

og dyben Kummer. Oehl. BG. 203. *Hun
drog ei ud for Lyst, og ei for Trængsel.
Grundtv.DV.IV.l59. (fuglen) vilde døe for

Utaalmodighed. ^ierAi.Z.^S. Han er altfor

forbavset til at græde eller skrige for

Smærte. LBruun.E.II.130. 12.3) om (ydre)

aarsag ell. (indre) bevæggrund til en hand-
ling, stemning olgn.; paa grund af; egs.

om hvad der, uden at være direkte aarsag
ell. grund til en handling, i væsentlig grad
fremkalder ell. bestemmer denne: af hensyn
til; i betragtning af. de giøre det ej

for Vild, og ej for Fare. DL.1—16—13. de
fleste vidste ikke, for hvad sag (1819: af

hvad Aarsagj de vare komne tilsammen.
ApG.19.32(Chr.VI). Budet . . gav David
tilkjende alt det, som Joab havde sendt
ham ior.2Sam.ll.22. Det første Bæger for
Tørst, det andet for Lyst, det tredie for

Vellyst, det fjerde for \J\yst. Mau.1401.
Har jeg giort noget? Hvad er Du nu Bi-
ster tor? KomGrønneg.1.284. har vi icke
nu Glæde for („af") hum? HolbJean.1.5.
En Dag løber hun for Mandfolk, en anden
løber hun efter dem. sa.Vgs.1.2. Jeg har
altid hadet den Drik . . alleeneste for (sa.

Bars.: formedelst^ den Aarsag, at samme
Bønner kommer fra Tyrkerne, sa. Bars.
(1731).1.6. Jammer og Hylen for eller

over en '[Jly^e.Høysg.S.201. For hans
store Fortrolighed til mig kan jeg ikke
slaae Haanden af ham. smst.196. Spare een
for en andens Forbøn, smst.121. *Jeg drik-
ker, men ikke for andet, I End Sorgen at

jage paa Hør. Rahb.PoetÉ.1.152. et ungt
Menneske, som ikke kan reise aUene, bør
aldrig reise uden for Parade („for et syns
skyld"). FrSneed.1.575. *Nu, for et Indfald
blier jeg ikke vred. Oehl.A.155. Frugt spi-

ser man ikke for Sult . . men for Lyst. sa.
Øen.(1824).IV.306. jeg (maatte) for Havari
anløbe en Havn i Middelhavet. -BZ?c^.J7J.

165. Hverken Hønsekræmmerfolkene eller
den ærlige Fragtmand , . har jeg Noget
imod for deres ringe Stand. Ing.LB.IV.9,
(han) havde lagt det ene Ben op paa Bor-
det for sin Magelighed. sa.KE.Ji. 74. 'Tro-
løs! og det for et Par revne Bukser IPilføM,

10 1.115. *Tosse I det har ingen Fare,
|
For

(„i anledning af") min Ryg jeg frygter ej.

smst.109. Ikke sandt . . I er ikke mere
vred paa mig for i Gaar.Hauch.II.68. jeg
holder mig til Dem, for den ubehagelige
og udelicate Stilling, hvori De har bragt .

.

mig. Gylb.X.128. *(hun) sukkede til Gud
|

For („i anledning af") hendes Mand, som
seilte i Storm paa vilden Sø. Aarestr.21.

*Din Fristelse er svarl
|
Men Himlen for

20 din Anger
|
Forladelse har. Winth.HF.47.

Karen troede, det var Altsammen for de
røde Skoe. HCAnd.VI.13. Klapper De for
gammelt Bekjendtskab (med sangerinden),
smst.1.387. *i Fald du for en Anden

|
For-

lader mig. PalM.IV.218. *Jeg elsker Strid
for Strid og ei for Andetl Eaalund.VG.4.
1 glemme rent Jer selv og hvad vi sidde
her for. Kofoed-Hansen.DL.75. Der er et
gammelt Ordsprog, der siger: at hver Dag

3« man sulteføder sine Kreaturer, føder man
dem for intet (uden grund o: til ingen nytte;

jf. for intet u. bet. 10.2/ MHans.H.51. Satan
. . sagde: mon Job frygter Gud for Intet
(Chr.VI: uden aarsag^? Har du ei sat

Gjerde om ham og om hans Huus? J^ofe.i.9.

der var saadan en Uro over hende, hun
slap det Ene for det Andet. JPJac.1.256.
Brodersen stod stille for en Arbejdsvogn,
der kørte over Gaden. ^Zars.G F.^. Hva*

^ vil I ogsaa det for? . . Det er da en under-
lig Ide af jerl AndNx.DM.V.137. Han var
Dagen før det skete indbragt paa N. N.
Politistation for Beruselse. BerlTid.y*1921.
M.2.sp.3. falde for aldersgrænsen

|
kende

en for anseelse, se Anseelse 2.i. j| Trods
alt kommer man til at elske Land (d : Ita-

lien) og Folk, om ikke for andet (o: af
andre grunde) saa for Alt, hvad de har
lidt. Schand.O.II.340.

||
(foræld.:) *Var det

50 ikke for mit favre Haar,
|
da skulde jeg i

Dansen gaa.DFU.nr.30.13. Var det icke tor

(„af") Respect for Jupiter og Apollo, saa
skulde jeg . . spende dig for Rumpen.Holb,
UHH.Prol.3sc. *Saamænd I var det ej formin
Bue god ('o; af hensyn til buen; for buens
skyld),

I
Jeg slog dit Hoved itu. Blich.D.II.

150.
II
for mig (gerne), af hensyn til mig

maa det gerne ske; jeg har ingen interesse

deri, er lige glad (enten det sker ell. ikke),

60 naar jeg kun kand faa Folkene til at ar-

beide, maa de gierne sige for mig at

Jorden er ottekantet. Holb.Er.II.2. *Kryb
ind, kryb ud igien,

|
For mig kryb hvor

du \il.Wess.52. *For mig (o: en tigger)

maa nu Skildvagten blive sort. PMøll.1.103.
Har Han Lyst at blive her og tage sine
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I

Prygl, saa for mig gjerne.Het6.Poef.F7.
224. For mig kan Du rejse — jeg havde
nær sagt Noget I Saa faar jeg Ro i Huset.
GoldschmJl.73. Vil Nogen kalde det Guds
Straf, saa for mig gjæme. Schand.TFJJ.43.

II
(dagl.) stuvende en betingende bisætn.: af

hensyn til det mulige tilfælde. Obli-
gationen maa først præsenteres Debitor,
for om han kunde betale den. PAHeib.US.
459. jeg maa . . stille alle mine Hatte i lo

Orden, for ifald han skulde ville have
een endnu. Heib.Poet. V.213. Sov han, vaa-
gede hun ved hans Leje, for om han
skulde vaagne. CEw.SH.143. Hans Øjne
flakker mod Ruden, for om de kan se en
Stjerne. LBruun.EJ.199. jeg nævnte vore
rejseplaner, for hvis han havde lyst til at
tage med

| | vige ell. gaa til side(n)
for olgn., opgive en plads af hensyn til (en
anden); overlade (en anden) sin plads. 'Naar 20

Feyl udryddet bliver,
|
Den giver for et

andet Rom (o : rum). Holb.UHH.IV.lO. *dog
hånd altid maa for røde Kioeler viige (o:

staa tilbage i anseelse for soldaterne). sa^Paars.
836. gaae af Veyen eller vige, for een.
Høysg.S.82. 'Maanen svinder bleg for den
vaagnende Dag. Erz.D.I.186. 'Dagens Ørk,
med Slud og Regn,

| Var vegen for en
yndig 'E.gn.\Vinth.III.9. 'Vegen er for
Overmagt

|
liden Flok tilsidst; I men af 30

Danmarks Ære
|
den haver Intet mist'.

PlougJ.104. paa Fliser og Brostene gik
Menneskene hurtigt af Sted ud og ind
for hinanden. ^LarsJLF.l. || for det (at)

[fmride; vulg., dial. ops. fmr'de'], (dagl.) som
aarsags-konj.: fordi (jf. bet. 21.4 samt: om
Forladelse, baade fordi jeg gaaer, og for
det jeg kom. Rahb.FortJ.196). en meget
flink Lærer gik derfra, for det . . en af
Eleverne havde spurgt ham, hvad en 40

Plødebøttepind hedde paa bansk.saJEJ.
167. Bare vi ikke faae Fortræd, for det
Dyret er dTæht.HCAnd.I.60. Hun lo, for
det hun havde saa mange Fremmede.
Skjoldb.JJJ6. så (gik hun), for det du sov.
Ejortø.IU.31. Mine Herre, naar jeg ta'r

Ordet, saa æ' det ikke for det, at jeg ta'r

Ordet — men æh — æh — saa ae^ det
for det, at jeg ta'r — æh — æh — Ordet.
StormP.P.ol. Egentlig hvorfor at jeg gjerne 50
vilde ha'e Dem ud ad den her Kant .

.

det er jo for det, at jeg har levet — tH-
brungen en Del af min første Ungdom
her omkring. JakKnuJy.1.216. jf. Feilb.I.
334 (u. 1. iox)JVd53. E8p.85. 12.4) om an-
ledning tU taknemmelighed , ros, be-
rømmelse, dadel, anklage olgn. Sigter
een den anden for nogen Uærlig Sag til

Tinge. DL.6—21—2. *Tak for al din Fød-
sels Glæde,

| Tak for Dit det Guddoms 60
Ord. Eingo.187. »For Natten god

| Fald
Crud til Fod,

I
Tag Tiden vel i AgtiVægter-

vers.Kl.4. Tack for good Underretningl
Molb.Ul.V.2. Jeg rosed dig tilforn for Ge-
neralen for din Tapperhed. s»w s/. IZ. 7, de
anklagede ham . . for adskillige grove

Laster. sa.Kh.360. Beskyldes, anklages, la-

stes, dømmes, straffes for en Ugjerning.
Høysg.S.120. I min Ungdom blev jeg for
min Skiønhed meget agtet i alle Selskaber.
JSneed.1.287. de beundredes for deres Ta-
lent, hædredes for deres Indsigter. £aW>.
Sandsig.648. 'du har mig at takke | For
hvad du veed. Oehl.A.212. 'Saa takke vi
Gud, vor Fader god . . | For Dagen, han
os oprinde lod,

| For Livet, han gav af

Døde. Grundtv.PS.V.462. *For Natten Gud
vi love. sa.SSJV.364. Hun var Skuespiller-
inde . . yndet for hendes Kunstfærdighed.
Blich.IV.145. *en dygtig Student, | For
hvilken vort Fødeland fanger

| Stor Ære,
hel vel fortjent. «a.£)./i.85. (dien) for sin
Skjønhed saa berømte Aase (jf. af l.i).

Ing.EM.1.22. Ministrene kunne tiltales

for deres Embedsførelse. Grund/.('i84P;.^20.
tak for mad

j tak for sidst (o : for tidligere

vist venlighed)
\ jf. (iron.): 'Saa bragte jeg

de Vender
| En Tak for Sidst imen.Winth.

HF.134. 12j) for — skyld, af hensyn tU,

se Skyld.

13) (m. indrømmende bet.) om hvad der
kunde synes at være en hindring; til trods
for. Han kan nok gaae for Alderdom.
Høysg.S.120. saasnart man for Veemod
kunde opløfte Røsten. Grundtv.SaxoJ.183.
nu især (dagl.) i forb. for det: (jeg vUde)
see paa den, der torde sige om mit Barn,
at det icke var lige vel døbt for det. HoW.
VgsJI.l. det vil intet siige, jeg er og blir

dog den samme for det. 8a.Ul.L7. har (du)
Lyst til at blive paa den Fod hos mig,
bene quidem ; hvis ikke, ere vi liige gode
Venner for det (Biehl.Dq.III.56: derfor
Uge gode YeniieT).Lieb.]bQ.II.47. "man
kan være drukken,

| Og høflig dog for
det. Oehl.VII.23. Brylluppet . .^ for sig
i al Stilhed, men Brud og Brudgom vare
ikke mindre glade for det. Gylb.(1849).
VII.138. jf. for det u. bet. 12.3: *jeg tæn-
ker, at Bønder

| Er ikke Gjæs for det de
er' gTaa.Hrz.XI.56. (det er) ikke for
det, egl.: det (anførte ell. senere fremførte)
er ikke nogen hindring: ganske vist (
men); ikke des mindre; desuagtet; men al-
ligevel. Ikke for det jeg jo nok kan
skrive Breve saa godt som nogen anden
. . Men dette var nu saa gandske ypper-
ligt. PAEeib.Sk.IJ.22. Men det er ikke for
det, for, gaar der en Adresse rundt i Byen
om, at Holmfeld skal ha' Afske'n, saa
stemmer jeg for den. Schand.AE.3o4. Kære
Ven — som hun er bleven 1 Ikke for det,
hun er pragtfuld, Kære, henrivende, hun
har aldrig været saa bedaarende tørlSv
La.FruG.42. Tobias var ikke den værste
at have med (paa) farlige og uhyggelige
Steder. Der var . . dukket to Fremmede
frem, lige midt ud fra Krattet. Ikke for
det: De saa saamænd meget skikkelige
ud. BergstedtJ.16. det er dog et væmme-
ligt vejr; men det er ikke for det, vi sid-

der jo meget rart her
i
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14) om hensigt, mulighed og bestem'
mel se. 1 4.1) om det, man har til hensigt at

naa; for at opnaa. jeg vil tjene dig syv
Aar for Rachel. lMo8J29.18. *Gabed kand
vi vel tillukke, I Saa vi os ej lader pukke,

|

Af hver fremmed Løbeskytte, | Os giester

for bytte. LKok. (PSyv. Viser. (1695). 584).
Han er ferdig at flaae mig for Fenge.
Høysg.S.98. Jeg vil ikke tigge . . til nogen
for (eUer om) saadan en ringe Villighed.
8m8t.99. At tjene for sit Brød. smst.129.

Elendig eller syg for en Taar Brendeviin.
»mst.149. *(regenUn maa) ikke falde reent
i Søvn

I

Paa Thronen, hvor han dog for
noget sidder. Bagges.NUD.227. *Af Lærred
den (o: ballonen) bestaaer, som vel skal
holde; | Men med Papir den er beklædt
for Tæthed. Ørst. IV. 137. *Thi Græsset
skienkte Frigga til Dansken uden Møie;

|

For Rugen maatte Trællen med Flid i

Marken pløie. Oehl.HE.14. Om Efteraaret
skulde man offre for Frugtbarhed, om
Julen for Velstand. Grundtv.Snorre.I.12.
*Niels Ebbesen for da i Harnisk brat,

|

For Landefred. sa.PS.VI. 236. Nuomstun-
der gifter hveranden Pige sig for verds-
lig, syndig Fordeel. Gylb.XI.258. alle-

rede et Aar efter . . indleverede han for
Magistergraden en Afhandling „Om Be-
grebet Irom'*. Brandes. II. 279. Vi kunne
for en grundigere Forstaaelse af vort .

.

Æmne &ke gaa udenom disse . . Spørgs-
jnaal.JLange.MF.156. *(de gamle guder)
leved, hersked, skræmmed Folk tildøde

; |

nu jamre de for Offer og for Føde. Drachm.
GG.35. Gangdøren (var) smækket op for

huit. Bang.Uav.399. Sonio løfter sin Arm
og tysser for Ordlyd. LBruun.E.IV. 198.

Domhusets Duer . . duppede mod Ruden
med de lange Vinger, tiggende for Majs
og Ærter. ORung.P.59. En ung Enke øn-
sker Bekendtskab med en fin, ældre, vel-
situeret Herre for senere Ægteskab. Poi.

^^Isl919.13.sp.l. prædike for dimis, se Dimis.
ordspr. : Den græder ej for Guld, (der) al-

drig fik Guld at eje. Mau.3295. \\ styrende
en mf. Vogter Eder, at I ikke giøre Eders
Almisse for Menneskene, for at ansees
(1907: beskues; af dem. Matth.6.1. Dette
siger jeg ikke, for at bringe Medicamenter
udi Mis-Credit. Holb.Ep.V.30. vi forkorte
vort Liv for at forlænge vor Berømmelse.
Tullin.II.69. Jeg vil altsaa, for at gaae
ordentlig til Verks, først svare kortelig
paa (indvendingerne). Ew.(1914). 1.18. *Er
han Regent kun for at trodse Lovene?
Fasting.H.ll. Skrifter ere til for at læses,
og Skuespil for at sees.PAHeib.II.268.
•Nattergalen slaaer

|
For Gud at love.

Oehl.A.321. *Saa griber han Pennen i sin

Haand,
|
For at indgyde Nutid Oldtids

Aand. sa.SH.53. hun gik derhen for at see
off for at sees. Heib.TR.nr.20.3. der er en
Høne, som vU plukke sig, for at see godt
Xid. HCAnd.VI.157. hvor man lever for at

spise og drikke, ikke spiser og drikker

for at leve. Kierk.V.236. en Husbonde, som
gik ud . . for at (1819: at; leje Arbejdere
til sin Yingeiaid. Matth.20.1(1907). Hero-
strat afbrændte templet for at blive be-
rømt

i II
i forkortede udtr. (m. udeladelse af

sætninger som: jeg siger det;. For ikke at
tale om. vAph.(1764). Men for at tale om
noget Andet, jeg er i en forbandet Knibe
i denne Tid. Hrz.X.283. Oversættelsen er,

10 for at sige det strax, ikke heldig. Holberg
Aarbog.1921.291.

\\ om mulig opnaaelse af
en virkning (paa grænsen af betingende bet).
*For at være („hvis man vil være"), som
man bør,

|
Venner, maa man drikke I -Ba^r-

ges.IV.200. *Man maa rejse tilfods for at
(„hvis man vil") døje lidt Ondt,

| for at
leve et Liv i det korte Sekundt. Bbsfr.
EF.I.4.

II
(ved iron. brug af hensigts-udtr.)

om virkning ell. resultat, som følger af
20 noget, m^n som ikke var tilsigtet. *Hvor

Ønsker daglig døe i Trængsel,
| Og fødes

for at døe paa ny. Tullin.Maj.A2': Ew.
(1914).L137. *Alt kun blomstrer, for at
svinde. FGuldb.Poes.66. Hvert femte Minut
springer han fire sex Trapper op . . og
pikker paa, for med Døren i Næsen . . at

pakke sig ned igien. Bagges.DV. IX. 80.

*Saa kom min Lyklce
|
For pludselig med

Rædsel at torsvinde? Oehl.A.251. *Alt spi-

30 rer for at visne. Heib.JN.130. Cherbuliez
. . studerede Matematik for at føres over i

Filosofien, han dyrkede Sprog for at ende
i Statsøkonomien. Bang.( VCherbuliez.Hævn.
(overs. 1902). III), hun havde proppet en
mængde viden ind i sit hoved, for atter

at glemme den
\
aktierne steg lidt i be-

gyndelsen for derefter at falde endnu mere
j

II
i forb. for at som hensigts-konj. (1. br. t

18. aarh., der foretrækker paa det (at); ud-
40 viklet af brugen foran inf). vAph.(1759).

105. (jeg) ønskte mig hendes eget Blik,
for at hun deri kunde læse tydeligere
hvad ieg følte. Bagges.L.I.31. '„Naar, store
Sultan! skal der holdes Bryllup?"

|
— „I

Aften; for at du skal see, hvor lidt
| Den

sidste Ruus har rokket min Beslutning."
Oehl.A.160. For at han ikke skulde par-
tere sig i alt for mange Personer, bragte
jeg igen Talen paa det mishandlede Lin-

so ned. PMøll.1.336. Jeg skal binde Dig en
Strikke om Livet, for at jeg kan heise
Dig op igjen, naar Du raaber paa mig.
HCAnd.V.l. (hyklerne) bede, for at (1819:
paa det; de kunne vise sig for Menneskene.
Matth.6.5(1907). Dømmer ikke, for at (1819:
at; I ikke skulle dømmes, smst.7.1(1907).
Der er Uge kommet et Par Ord fra Pro-
fessor G. om, at jeg i næste Uge skal

komme ud til ham for, at vi kan fastsætte

60 Timerne for de Øvelser, han holder privat
med mig. KLars.GHF. 1.107. uden fore-

stilling om virkelig hensigt: om mulig op-

naaelse (ell. forebyggelse) af en virkning (paa
grænsen af betingende bet.), det maatte da
skee . . meget fiint, for at Ingen skulde
mærke det. Heib.Poet.VI166. Der skal me-
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ffet til, forat (= hvis) man skal kunne
føre et stort Hus. D&H. han maa arbejde
meget mere, for at han kan (..deisom han
skal kunne") gøre sig haab om at blive

velhavende \ 14^) om det, man har tU hen-
sigt at modvirke; som middel mod. nyd
lidet Viin for din Mave og dine jævnlige
Svagheder. lTim.5J23. Lægedom, Draaber,
Pulver, —, for Kolden, Feberen. Høysg.S.
203. 'Ingefær, som han i Sirup fik |

For
^oste. BaggesJ^33. *(unge huris) stryger

ham med Multum for sin Gigt. Oehl.A.92.

•For Kalden bruger man Foderskind
|

Hvori de Store svøbes ind. OehlJ.26. Saa
gav han sig til at synge, blev tor i Halsen
og drak da for Tørst. Goldschm.lI.23. ka-
nullete er god for forkølelse j 14j) om
den anvendelse, der (efter bestemmelsen,

naturens orden olgn.) skal gøres af noget,

(tit m. overgang til bet. Is). Dagen er Ti-

den for Arbeid og Bevægelse, Aftenen
for Hvile og Nydelse. Gylb.KV.113. Een
Dags Ophold for (o: havde man bestemt at

gøre i) Tydskland og een Dag for Norden.
HCAnd.VlJ86. I Thorvaldsens . . Ateliers

har jeg . . været; en Byron tiltalte mig
især, det er et Arbeide for London, sa.

BreveJ.163. en Ame, hvilken . . var det
mindste Maal for Vin paa Fad. TroelsL.V.
111. *0g nu er Dagen for Afsked kom-
men. jDracAw.Sfi^.i48. jf.: Formanden: Det
ærede Medlem Hr. N.N. har Ordet for en
kort Bemærkning. Eig8dagst.Fl921l22.329.

II
om tidsskrift, avis olgn.: udkommende paa

ell. gældende for en vis tid (jf. bet. S^). Der
laa et Ugeblad. Det var „Illustreret Ti-
dende" for i Søndags. ^an^.IHtF^i 7. al-

manakken for i aar
j | om de læsere, bøger

er bestemt for (jf. bet. 7.s). JHiibner: Mind-
ste Compendium eUer Udtog af hans Spørs-
maale over Geographien, for dem, som først

begjmde at lære denne Videnskab. ('605'-

iiteU741). Fabler for Børn. Kaalund.20o.
Dansk læsebog for mellemskolen

i
14.4) J^

om maade, hvorpaa en komposition skal

'udføres. Duetter for Guitar og Pianoforte.
Gylb.lV.220. Folmer Spillemands Viser .

.

for een Syngestemme med Pianoforte.
JPEHartmann. (titel paa komposition. 1856).
Trio for Klaver, Basun og Sangstemme.
Buchh.UHj24. (spøg.:) jeg kunde fra mit
lille Værelse høre en unison Terzet for
Kvinderøster (o : et skænderi). KLars.Ci.l27.
14.5) om (hvad der giver) mulighed for
opnaaelse af et resultat, jeg har otte Dages
Tid for („til") at berede mig til Døden.
PAHeibjSkJl.220. (bogen) mangler endeel,
for at være en fuldendt Levnetsbeskrivelse.
Molb.BlS.1.263. Jeg greb hver Lejlighed,
naar min Søster ikke var tilstede, for at

udspørge hendes Mand om dette Under-
barn. Blich.11.94. (han) mangler een Egen-
skab for at være en udmærket Digter.
lng.EF.V111.16. Ringe paa Klokken, det
gaaer da ikke an, siden jeg ikke er der-
inde for at lukke op. HeibJPoet.V.340. paa

den Maade forenede de to Instrumenter
sig for at frembringe et ret smukt og til-

trækkende Heelt. Hauch.111.60. *Staalet

trænger ( Til Flintestenen, for at kunne
m^Xie.BredahlJ1.71. *Man maa rejse til-

fods for at sprænge med Hast
|
alle Læn-

ker, der binae til Hjemmet os izsi.Sostr.

EF.1.4. jeg manglede tilstrækkeligt Kjend-
skab til Mormonismen for at kunne gaa

10 angrebsvis tilværks. saJSL.54. baade han
og jeg (var) enige om, at den Forflyttelse

dog havde været for det bedste. KLars.
AM. 96. Effekter, som virkelig kræver
baade Mod og Kraft at de Fremstillere,
der gaar ind for denne Specialitet (0: for
at dyrke denne sport). UGadJFilmen^lBlO).
169. I (nu 1. br.) efter ord som for (20),

nok, til at betegne en følge: tiL ingen sd

de Grunde . . er stærk nok, for at støde
20 min omkuld. EHsch.PhilBrev.84. At trænge,

og at være menneske, det er nok for at

vente hielp hos haimem.Bothe.KF.35. et

Kors, der var for tungt, for med Taal-
modighed at kunne bæres. PramJ.411. hun
. . besad (ikke) Opmærksomhed nok for
at være Lærling. Oehl.XXV111.81. Jeg har
idag havt Noget at afgjøre paa Buderup-
holm og kom vel (o: IM for) sildig derfra,

for at finde Tilbagevejen. ^/icA.IF.582.
30 14.6) ^ om en rejses bestemmelse, et far-

tøjs kurs olgn. (jf.: 'Hvo har gjort sig
saa overdjærv,

| for Homelummer at styre.

DFU.nr.9.10 samt eng. sail for Newcastle,
be bound for N.) Den forenede fransk-
spanske Flaade . . styrede for Ferrol. Ar-
chivSøvæsenJ.362. Den 28de om Morge-
nen gik Vinden heel NV, og vi kunde
sætte Cours for Caiialen.StBtlle.GalJ.67.
I Plymouth laa der Ordre for LiverpooL

40 KLars.HPE.159. Dagen efter at han var
kommen til San Francisko, gik han om
Bord paa „Nippon Maru" for Japan. JF
JensM.318. Et Råb bares ind fra Fjorden,
hvor et stort Skib var for Indsejling.
KiddeÆJJ89. Nu, hvor Eskadren var
staaet for sydgaaende af den engelske
Kanai.AKohl.MP. 1.115. naar (damperen)
Klokken fire er for hjemgaaende, er
hver Plads besat af Abonenter. Tandr.K.

50 61. ioT østgaaenåe. Scheller.MarO. være for
indgaaende, udgaaende

j overf.: Klokken
to-tre Stykker banede (vi) os Vej gen-
nem Morgenlxiften for Kurs hjemefter.
KLars.GHFJ.28. bestemt for, se be-
stemme 4.4.

15) (udviklet af bet. 9) om subjektets eU.

objektets stilling eU. egenskaber. 15.1) (nu
isoer dial.; i rigsspr. som oftest: som^ om
den stilling, subj. indtager: i stilling

60 som; i egenskab af. jeg er kun fæsted
til ham for Tienner, men I gav mig Gierne
Løn, som Hofmester. Zbm(Trønn€^. I. .2o8.

Jeg tienner for Pige i en fornemme Jom-
frues Hnns. Holb.Mel.lV.6. Paris kand nu
omstunder passere for noget nær det sam-
me, som Rom i gamle Bage. EPontJilen.

V. Rentrykt »/jo 1922 12
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11.68. for er det samme som under det
Navn. F. E. Hun er fæsted for Stue-Pige,
o: under det Navn Stue-Pige og alt saa
for at være (eller at bruges som) Stue-
Tige. Høysg.S.41. Hun var hos dem i to

Aar for Amme, o: Hun var Amme hos
dem i to Aar. smst.44. Jeg har tient for

Dreng og for Svend her paa Amtet. Ew.
YI.70. han svarer studs, at han ikke er
stædt (o: fæstet) for Podemester. 5iic/i.II.

S85. *For Lov skal Kongens Villie gaae.
Becke.KS.14. „Ja, men hvem har Tanker
for det i saadanne Tider . ." „Mange,"
sagde Ulrik Christian . . „og jeg for en."

JpJac.I.70. ham har jeg tjent for Tjener,
fra jeg kom af Tjenesten og til han døde.
KLars.Ci.91. Gravl.Sognet.(1921).279. leje

gaar for eje osv., se I. Eje 1. || om objek-

tets stilling. *Prindsessen seer for Ganger-
pilt

I
Den Kongesøn i Gaard. Da. A'cemj^e-

viser,udv.afGrundtv.(1847).195. *en Skred-
der,

I
Som Hyrden i sin Baad for en Skib-

bruden redder. E.olb.Meta'm.45. leg vil dog
ej anføre denne Fahre for een yderlig
Livs Fahre, endskiønt der var Fahre nokl
Æreboe.178. "Jeg kiender dem for Menne-
sker, for Brødre. Ew.I.141. *som døde, har
I fundet

I

Os begge, der vi laae; for døde
har I bragt

|
Os hiem. smst.IV.5S. f de

havde hørt for en Vished („for sikkert"

ell. „for vist"), at de havde stiaalet en
Sølvskee. Wess.Anno.82. hun forærede mig
ét Par Ænder, for mit SalariuTn. FAEeib.
E.61. „vi skulde dog have Sekondanter."—
„Jeg tilbyder mig for den Ene." Blich.III.

556. Kapitainen . . hyrede ham for let

Matros, som det kaldes i Sømandssproget.
Etlar.SB.235. Skipperen . . tog Peter med
for Dreng. KLars.HPE.148. || om maade,
hvorpaa noget bruges, qvindes personer,
som sig . . skal lade bruge for jordemødre,
end dog de (ikke) der til ere blevne be-
skikkede.Cit.l713.(KbhDipl.Vin.297).man
siger baade D^d og D^den for ålt, hvad
som er dydigt. Høysg.A G.20. Børnene, der
brugte Bjælker for Bænke. PMøll. II. 69.

vi har ikke noget godt udtryk for „subjek-
tiv" paa dansk

j
mand siger for et gam-

mel Ordsprog, og Sprichwort, gaar det
din Ven vel, saa gaaer det og dig.Solb.
Bars.II.7. *Man har for Ordsprog her til

Lands:
| Hvad vilde Spurv i Tranedans.

Grundtv.PS.III.238. JLange.MF.78. Kjær-
lighed er som Taaren, hedder det for et

gammelt Ord; den begynder i Øiet og
falder i Barinen.CKMolb.Amb.90. Naar man
drøftede en eller anden Ting, slog man
sin Mening fast ved at fremføre, hvad
man siger for et gammelt Ord. Ealleby.
238. jeg haver for Vane at ride i Mørket
med en opspændt Fistol. Etlar.GE.II.114.
(han) havde for Vane (Pont.DR. 111.82:
havde den Vane j at underholde Folk med
sine personlige Anliggender. Ponf-DE."!.
405. Vi havde dengang for Skik, at en-
hver Bortreisende gjorde et Gilde. ^er^s.

PP.125. tage skade for hjemgæld, se

Hjemgæld. 15.2) om egenskaber, som til-

lægges subj. ell. obj. (nu især i forb. nu
efterfølgende inf. ell. ved verber som anse,^

erklære, gælde, holde, regne, tage).
||

i anv. som prædikatsord til subj. En
Landmands Bibliothek. *For Duodecer reg-
nes Faar,

|
Og Kalve for Octaver.Reevb.L

426. (Arius) blev dømt for en Kietter.

10 Holb.GW.1.3. Jeg skulde komme i udraab
for et af de uforskammeste Mennisk er. sa.

Bars.III.2. Jeg er en ærlig Mand, som
har Navn for (nu: anses fory at være en
afsagt Fiende af Saadant. sa.Hex. V.5. Det
er tydeligere sagt: Han er berømt for at
være en lærd Mand; end at sige: Han er
berømt for en lærd Mand. Høysg.S.41. Han
holdes for en Nar. smst. Den Talemaader
Hun gaaer for Pige : betegner et Omdøm-

20 me, at hun passerer eller agtes, og giver
sig selv ud for det, som hun ey saa lige
er. smst.44. (jeg) var berømt i Kjøbenhavn
for een, hvis Snarer man aldrig kunde
undgaae. PAEeib.Sk.II.80. (han) roses af
alle for en arbeidsom og oplyst Mand.
FrSneed.I.162. *han kan gaae i Nødsfald
for en Enge\.0ehl.A.126. Ægteskab imellem
Sydskende . . agtedes . . for Blodskam.
Grundtv.Snorre.1.8. Enhver gjælder for Det,

30 som han giver sig ud for. Gylb.IV.177. en
ussel Kiste af Vogn der gialt for Postvogn.
ECAnd.Breve.LlO. (jeg er kun) for Intet
at regne udi systematisk Bogholderi.JBrierA;.

VII.305. *Jeg ser mit Sprog . .
|
for Sleg-

fred agtes i sit eget Hjem
|
og som Slav-

inde for et fremmed neie.Ploug.I.60. *Min
Moder myrdet— mistænkt for en Skjøgel
CGandrup.Periander.(1874).45. du er ikke
for andet end et Barn at regne. AndNx.

40 PE.II.246. gaa og gælde for en stor mand
[

(jur. :) thi kendes for ret
j || f Ingen Hiem-

mel skal staa for fulde (o: regnes for
gyldig), uden den, der Vederhæftig er.

DL.l—11—2.
II

i anv. som prædikatsord
til obj. (undersaatterne skal) holde og agte
Kongen for det ypperste og Høyeste Ho-
ved, smst.l—1—1. *1 spotter mig ikke for

Herre 1 |
han hedder Drost Hr. Ove,

|
der

Kongens Navn skulde bære. DFU.nr.26.9^
50 *naar man mig tvinge vil at lyve, I At

give hvit for sort. Eolb.Paars. 20. spørg
ham, om han holder saadant for raadeligt
(sa.Bars. : holder saadant raadeligt^.sa.jBars.

(1731).V.3. Hvilcken af os du dømmer for

den Deyligste, den beholder det Guld-
Æble. sa.C/lPro^. brændte Bygkorn, som
man paa Thee-Huusene skiænkede for
Caffé, efterdi Folk ingen Forskiel endda
kunde giøre paa Sraagen.sa.Ep.IL62. Folck

60 af min Skickelse kand mand aldrig med
nogen Føye beskylde for Lumske eller

Skarnagtige. Kom Grønneg. IL 5. 'Naar vi

med Jesu lide Spot | Og tage alting op
for got.Brors.225. En af dem, som alle

rose for en meget retskaffen yiand. JSneed.
IV.510. *hvo vil den betroe sin Eiendom

I
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i

i Hænde, |
Som forud for en Klods han

haver lært at kienåe? CFrim.AS.34. endeel
Ildesindede have . . taget Anledning at

sværte de første Christne, udraabende dem
for Rebellere. Suhtn. 1.261. ingen maatte
fortælle noget for sandt, som han ei til

Nød kunde bevise at være det. Eic.VI.63.

*Ved Romsdals Kyster han styred tU Land I

Erklærende sig for en Viende. Storm.SD.
143. hånd vurderte et Par (konkylier) for

600 å 1000 Gylden. Seidelin.172. *du, som
for Broder | 5lig kjender i Vang. Grundtv.
PS.V.262. »Dersom sligt for Fattigdom du
tjdeT.PMøll.1.98. Jeg tog disse overdrevne
Høfligheds Yttringer for, hvad de vare.

Winth.VIII^OO. Verden skal erkjende mig
for Digter. HCAnd.Breve.I.156. han meldte
mig for ganske vist, hvad han mente med
egne Øjne at have set. EBrand.M.42. Man
tog det allerede for en fastslaaet Kends-
gerning, at Boel havde druknet sig.Poni.

SM.30. den Frakke, jeg her har paa, den
har jeg købt af en Bankassistent! Han har
faaet den for nyeste Mode iiior. KLars.Ci.
89. tage det for gode varer

i
finde for

godt, se IV. finde 5.3. holde for nar, se

Nar.
II

(jeg) vilde dog gierne tage det
almindelige Argument for fulde (o: ind-

rømme dets gyldighed). Holb.MTkr.28. 15j)
t faste forbindelser m. adverbiel betyd-
ning, for alvor, dril, løjer (løjers skyld),

sjov, spøg olgn., se de paagældende ord.

(sj.:) *Yngfingen for Lyst de Kræfter
øved,

I
Som siden blødende Barbaren prø-

ved.Blich.D.II.41. læg selv Slavekæden
om din Hals, men i^e for heg.JPJac.
11.94. for bestemt, med vished; for sik-

kert (jf. bestemt 1.3/ det var det eneste,
han kunde sige for bestemt. ELarsÆLPE.
146. for eksempel (ell.-^ for eksempels
8kyld.Bagges.I.10), se Eksempel 1. for det
første, det andet osv. (jf. bet.S.s), i op-
regninger: egl. som det første (andet osv.)

vil jeg nævne olgn. først (o: „for det første")

er Herren saa deyUg som nogen Mands-
Person . . For det andet er Herren en
Herre, der formedelst sin Manddom og
Stridbarhed har indlagt saadan Ære . .

For det tredie, saa har Herren Forstand
som en Engel . . For det fierde, saa har
Herren saadanne angeneme og artige Ma.-
ueerer. Holb.Tyb.II.2. Tode.YI.279. e. alm.

t Kirke-Moder ere rare Ting, under de
fleeste Paver ere slet ingen holdne, og
altsaa gaae disse for først (d : for det første

eU. som de første) ud af de ufeylbare Pavers
Ta[. EPont.Men.III.46. for det løse, (nu
næppe br.) paa en overfladisk maade; løselig.

Vide noget for det løse. vAph.(1764). slige

ord . . anføres kun saa for det løse, for
ikke at overspringe noget.Eøysg.AG.39.
smst.64. Jeg har giennemlæst Bogen for
det løse. ySO.III.L.183. Det var da kun
for det Løse (o: til ringe nytte) man sloges,
saalænge Normændene holdt sig i sluttet

Orden.Grundtv.SnorreJII.135. KTerk.X.101.

sige for sand(t) {glda.d.s., /Iw?. for sanno,
dat.n.) ell. (foræld.) for sanden, udtale

som en sandhed, som noget, man sikkert ved;

sige med vished. *Kommer du til Norrig,
jeg siger for sand, | Ret aldrig du kom-
mer tilb2ige.Storm.SD.142. Oehl.L.1.293.
Grundtv.PSJ.403. »Jeg siger Jer forsan-
den,

I
Ei mange Timer gaaer, | Saa maa

han der Guld£"onen | Mig lægge om mit
10 Haar. Winth.HF.270. Og Støvlerne tog de
med sig — ganske ny Støvler for sand—
og Olietøi og det hele. AndNxJDLJ22. jf.
u. sand. for sikkert ell. (nu kun foræld.)
forvist, uden tvivl; ganske sikkert; for be-

stemt. Jeg kand sige dig det for vist, at
min Far er saa forpikket mod den Mee-
ning. Holb.Er.IV.4. Keventlov siges forvist

at blive Kron Prindsens Ober Cåmmerer.
Langebek.Breve.65. Vide en Ting forvist.

20 vAph.(1764). "Forvist har I ei Del deri,

min Konge. Recke.BB.54. (han) troede for
sikkert om sig selv, at han i saadan et Til-

fælde vUde komme til at spekulere. KLars.
GV.105. 15.4) hvad for (en) (ænyd.huaå
the eræ for folck. HTavsen. Smaaskrifter.

(1870).6; efter ty. was hast du fiir geld
olgn., egl. hvad har du i stedet for peng^ af
hvilken beskaffenhed; hvilken slags; tit kun
omskrivende hvad eU. hvilket (se Fa.lkT.Synt.

30 140). 'jeg vilde i en Krog | Kun staa og
høre hvad hånd taler for et Sprog. ^oiS.
Paars.15. hvad er det for en Helgen, du
bærer om Halsen, set. Jean. J/J. 4. „mand
kand jo ikke bruge brunt Sukker til Caffee,
naar der er slige fremmede." — „Hvad er
de for fremmede!" «a.^ar8.J.7. Jeg haver
da . . udfundet, hvad for Auctores det har
yæret.KSelskSkr.1.247. Jeg veed ikke, hvad
for en Vey (hvilken Vey) der er den beste,

40 Høysg.S.30. *Hvad har vel dit selvkloge
Paafund for Yyad? Stub.8. Sig mig, hvad
Nordencrantz er for en Mand. Jan^edefe.

Breve.392. Nu, Thor! . . hvad er det saa
for Konster, vi skal see af dig. Grundtv.
Myth.432. *Hvad er det for tosset Snak?
Heib.Poet.V1.70. hvad er den halvanden
Times Tid, jeg har at leve med Menne-
skene, for et kort Øieblik mod en Evig-
hed? ^ieri.FiJj 5-2. »For Tyskeren ikke

50 vi grundig er, | men hvad er det for en
sns&.. Eostr.SD.1.18. *0 hvis barestens jeg
turde

I
Sige, hvad han er for En.PFaber.

VV.59. (jf. II. en U.i). »Hvad det er for
en Hestehud

I paa Portvæggen der? Rich.
1.193. Tænk, hvad for Billeder der maa
glide ham forbi. Pont.A.51. en har nok lagt
Mærke til, hvad Slags du er for en H^-
lunkl AndNæ.DM.II.146. \\ m. overgang til

bet. 16: Hvad dog et Menneske kan falde

60 paa for Ting.Heib.Poet.I.171. smst.229.
Hvad I dog er for lykkelige Folk! SvGrundtv,
FÆ. II. 112. DeUa Rocca — naturligvis
husker De hans Navn bedre end jeg —
og hvad det var for en smuk Mand. Gold-
schm.VI.300. || hvad for noget, spec.

som forundringsudraab. „Tænk bare, at

12*
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Cancelliraad Ten) i Gothersgaden gifter

sig." — „Hvad for Noget?" JEfei&.Poef.FJ.

S2. „Hvad for Noget!" tænkte Keiseren,
„jeg seer ingen Tingl der er jo forfærde-
ligt." iZ'CAnd.FJi5.

1 6) {jf. no. for ei skam 1 olgn.) i udraab,

der betegner stærk forundring, beun-
dring, afsky, smerte m. m. (især m. flg.

relat. sætn. og som oftest efter udtr. som gud
bedre (jf. II. bedre 2) ell. hjælpe mig^.
*Herre Gud bedre mig fattige Mø

|
for

Giftermaal, jeg taax. DFU.nr.39.18. Skam
fare efter os for Tosser vi er. KomGrønneg.
11.36. han maa skamme sig for Adels-
mand han erl Pamela.1.46. O, for et noble
Hjerte, dog min salig Broder havdel
FGuldb.AM.109. *Jhan) taler

|
Bestandig

om sin 0." — „Gud hielpe ham
|
For 0,

han harl" 0ehl.XIV.222. *0, vee mig, for

Venskab og Troskab jeg fandt! Grundtv.
SS.I.45. Gud hjælpe mig for Budskab, den
Svend hTmgeTllng.VS.II.145. *(slutteren)

ønsked mig Stakkel Godnat.
|
Gud bedre

for Nat! WilsLD.Ill.l. O for alt det Nyt
jeg har hørt og fornummet idag. Heib.Poet.

VI.32. Nei, for den Glæde, det skal være
at boe under Tag med Jer, min kjæreste
YeiilCKMolb.Amb.119. *Kors dog for al

den Mad, der gik med,
|
Der blev vist

ædt et Par Stude. JHelms.NV.76. Gud for

deUige Roser, De har der. Bergs.GF.I.153.
„Herregud, da ogsaa for Ben det erl"

klynkede den Sjge.JPJac.I.159. *en yn-
dig Tøs —

I
for Øjne, som hun har.

Drachm.DJ.II.88. Nej, for fem nydelige
Børn du har. CEiv.Æ.IX.16. i udraab (uden
for de nævnte tilfælde): sikken; hvilken.
Tvi tvi tvi for en Vlyckel Holb.Ul.V.l.
disse evige Udbrud: Hej, for en Jagt!
Hej, for et Held! Aa, for et Heidi Det er

det rene Skaberi. Brandes.XV.218. Aa, for

alle de Stjerner! Umuligt at finde Rede i

den Uendelighed af Lysprikker. ThorLa.
MF.7. aa Gud, for SoTg.Bang.T.SoO. Jeg
har tittet lidt i deres Bøger. Puh ha! for

alle de Taarer. Bode.Dg.58. *Den Tone gør
mig svimmel . . |

— aa Gud dog, for en
mangl SMich.B.19.

17) i edelige udtryk (opstaaet af forbin-
delser som jeg sværger for gud o: for hans
aasvn; jf. bet. 2.3 samt: Jeg byder dig for

Gud (1907: for Guds Aasynj . . at du holder
Budet ubesmittet, i rim.6.i3. 2Tim.4.1. jf
bet. 5.3: For alt det jeg bede kand, saa far

dog i mag lidt. Kom(h-ønneg.lI.241. Wand.
Stedm.71). »For Alt, hvad helligt er, be-
tvir^ jer nu. Oehl.DM.26. *Een Ret maa,
for Fanden! være god. Oehl.XVllI.128. Jeg
troer, for Gud (nu: ved suå), du er gaaet
fra din gode Forstand lIn.9.L^.IF.58. (jf
Heib.Poet.I.171. Winth.V.9'l. ThomLa.AH.
178). *Men føle! — fy, for Fanden! |

Hvor
kan han være det hek}enåt\ Kaalund.278.
Føj for Pokker! OscJens.IN.85. av for sa-

tan ell. for fanden
i
sandt for dyden, se

Dyd 3.
II

i eufemistiske omskrivninger for Sa-

tan, Djævlen olgn. I skulde skamme Jer
for en Ulykke, saa lumpent I sigter lln^^.

KE.II.153. „Er det da Dem, som er Smør-
handlerske?" . . „Nei for en Ulykke! Jeg
er Jordemoder." irei6.Poef.FI.559. For en
Ufærd, hvad du er bleven en stor Herre.
smst.1.232. Saa for en Ulykke . . skal jeg
nu have Spektakler for de Hvalpes Skyld.
Schand.TF.1.53. Fy for en Skam. OscJens.

10 IN.95. av for katten!
i
aa, for Søren, at

jeg ikke huskede det!
j || i andre halvt ede-

lige forsikringer, jeg kand ikke lide den
Karl for min Daa.Rolb.Jul.13sc. jf. f: det
tør jeg ikke giøre for mit Lif. sm,st.2sc. Der
ere to Slags Nathuer, virkelige og meta-
f)horiske; begge kan jeg for mit Liv ikke
ide. Tode.V1.261. jf. 1. Død 6.3.

B. som adv. (uden styrelse).

18) uden efterfølgende præp. ell. adv. 18.1)

20 (nu 1. br. undt. i forb. spænde for olgn.) sva-

rende til bet. 1; især som mods. til bag; for-
an; fortil, omkring stolen, vare Sse dyr
fulde med øyen for (1819: fortil) og bag.
Aab.4.6(Chr.Vl). *Een vil kiøbe, een vil

smage, | Een er for een anden hag. Sort.

(SamWanskeVers.^V11.222). (ægteskabet) er
grundet paa . . Lighed i alle Ting, und-
tagen i nogle faa Tilfælde, hvor Mandens
Myndighed gaaer toT. Suhm.11.132. *Man

30 sette Hierte for, man sette Hierte bag,
|

En Tyv er dog en Tyv, det er en afgiort

Sag.Wess.50. *for og bag man har beseet
'en (o: humaniteten). Bagges.Ep.87. *(Cupido
kører) i en Vogn, med Løver foT.sa.Ungd.
1.204. Naar Kanonen er spændt for (d : for
forstillingen), træder Mandskabet tilbage.

ExercArtil.(1804).44. *Svinet gaar for, og
Anden hag.Kaalund.231. Tre Dage efter

kom han kjørende i sin bedste Vogn og
40 sine bedste Heste for. Goldschm.VlI. 33.

*(faren) stUled i Linje for samme Sag
|

dem, der var for, og dem, der var bag.
Ploug.11.92. Fanden og hans Moder (var)

dog atter lige i Hælene paa dem. Da
raabte Prinsessen: „Lyst for og mørkt
bag!" . . Saa blev der et Mørke og en
Taage bag ved dem . . Men foran dem
var der lyst. SvGrundtv.FÆ.1.43. *For gik
Dværgekonning . .

|
Efter gik stolten Jom-

50 fru,
I

Hun var saa bleg om Kind. Becke.

SD.177. (mælkevognen slæber) sig skram-
lende hjem til Gaarden, et Par rødlivede,
sværbrystede Piger sidder for, og den
gamle Røgter dingler hag.Fkuron.K.50.

n (sj.) brugt som subst.: forside, vi To
hører sammen som Rette og Vrange . .

For og Bag. Bøgh.JT.153. Feilb.lV.153.
\\ ^

(mods. agter) i forenden af fartøjet. Lige-
som Per sidder . . og tænker på at komme

60 op (af kahytten) og hale Garnene, så mær-
ker han Stødet henne for. Gravl. Øen. 3.

kant for! Scheller.MarO.263. hale Mærse-
skøder ioT.smst.246. substantivisk (jf. holl.

in het voor, i forstavnen, ty. vorn, sv. for(en),

forstavn(en); sml. agter 2.3 og 3): den for-

rest'C del (forenden) afskibet. Raaen er dreiet
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med Skiven til Agteren eller Foren. Schultz.

SøemcendsHaandb.(1795)J.66. (kaptajnen lod)

sin Haand følge Bordene i deres buede
Forløben fra agter tO ior. Drachm.PV.38.
Bølgerne naaede fra For til Agter i eet

dulmt Skvxilp. AKohl.MPJII.5. Han blev
kostet fra for'n til agter. KLars.HPE.149.
der stod en hel støvregn fra foren tU
agter, sådan sejlede de t)l.NMøU.H.17.
Man saa Braaddene brække fra Forren tU
Agter (d: paa et strandet skib). SøibergJFLP.
139.

II overf. *I tynde, magre, tørre Giække
|

Med The -Vand for og Hvidløg bag (o:

fyldte med tevand og hvidløg)l Stttb.84. en
Reformkvinde med etiske Krav baade for

og h&g. BerlTid."M906.Aft.l.8p.4. | gaa
for, (tiu sj.) gaa foran, is<sr (overf.) for at

give eksempel til efterfølgelse; foregaa. I

burde gaae de andre for med et got Ex-
empel. EomGrønnegJiJSOO. EUsch.Philhist.

32. Stampe.1.254. *!, som regiere Folk! I

som ved Roret staael | Gaaer for, og viser
dem, hvad Vei de bør at gaae ! Trojel.1.24.

II
begynde fra for af, begynde under helt

nye forhold, for fra (jf. fra for fra «. bet.

Vd). naar man eengang har været i Tyve-
hiilet, saa (maa man) ud af Landet, for

at kunne begynde fra for af. Hostr.EFJ.l.
JakKnuJn.312. i8J2) svarende til bet. 2.1

:

(som lukke) for den eU. det. saa gik han ind
i sit Kongerige, lukkede Døren i og slog
Slaa foT.HCAnd.V.276. kælderen kunde
jeg ikke komme ind i, da der var en
hængelaas for

j 18^) svarende til bet. 2.2:

(som dække ell. skjul) for noget. *Det morer
os at gaae med Maske for. HeibJPoet.IV.
266. „Staa for!!!" sagde hun, og saa stil-

lede alle Hofdamerne sig for, og han kys-
sede da. HCAnd.V.274. Han lukkede Ru-
den, trak Gardinet for igen. EomoS.VD.o.
Ditte fik . . Skrupforklæde for.AndNx.DM.
111.58. han holdt armen (skjoldet) for og
afbødede slaget

j R overf.: holde for, ta-

ges i brug olgn., se holde. 18.4) svarende til

bet. 2.3. have (en) for, have (en person)
under behandling; eksaminere (en) olgn. vAph.
(1764). e.br. komme ell. være for, kom-
me (være) under behandling (jf. u. komme^.
„Hvad skal der for?" „Høiforræderisagen."
LMoltke.Dick.XXir.70. Snart aUe de vig-
tigste Livsfornødenheder sorterer nu un-
der en eUer anden regulerende Kommis-
sion, Mælken er jo for i Øjeblikket. PoV*!^
1916.3. sagen kommer for (i retten) paa
mandag

j jf. : uden at faa Nummer maatte
han for (o : i ilden) ved Dybbøl, hvor han
stormede 3 Gange. Cit. 1864. (KLars. UK.
177). bringe for, se H, bringe 5.2. læse
for, (nu l.br.) læse højt i andres paahør;
forelæse. At læse Børn en Lectie for. Høysg.
S.69. jeg (kunde) aldrig . . læse for, naar
Nogen sad bag ved mig eller tæt op til

mig. ECAnd.Breve.II.729. *hun (tog) Bogen
og læste ham for

| et Kapitel i St. Mathæi.
Drachm.STL.152. snakke eZZ. tale en no-
get for, (nu 1. br.) ved overtalelser søge at

faa en anden tU at rette sig efter ens ord.

vAph.(1764). Egede agtede lige saa lidet

f)aa hines Domme, som disses Raad. Han
od sig intet snakke for („lod sig ikke be-

snakke''). MaU.SgH.259. han snakker Pigen
Noget for o: hykler Kierlighed for hende.
YSO.VI.568. 18.5) svarende til bet. 2.4. jeg
seer NUle ligesom staar mig for Vejen
med Mester Erich i Haanden . . den for-

10 bandede Qvinde kommer mig igien for.

HolbJepJ.5. 18.6) svarende til bet. 2.5. faa,
give, have, ligge, sætte for mfl., om
opgaver, der skal løses, faa (en lektie) for,
se n. faa 7j. Give Een Noget for (v. fore)

at \ddXQ.vAph.(1764). læreren glemte at
give klassen lektie for

i
i den Catalogo,.

som mand hafver for at giøre. (xram.
Breve.25. Have et Skielmsstykke for. vAph.
(1764). Min Ven har et lille henrivende

20 Koketteri for med mig.Buchh.UH.43. Vi
har noget for sammen med Hoffet, nogets
vi og Prinsesserne har udklækket, ieop.
B.145. hvad har vi for i geografi? \ Dumt
eUer ikke dumt, det Hensyn ligger ikke
for (o: er uden betydning). JPJac.II. 147.
Der ligger i Strafferetsplejen Opgaver for,,

hvis Løsning er umulig uden Lægeviden-
skabens . . Meåviikning.KPont.eteAfde-
lingsJammersminde.(1897).38. Hvorledes de

30 store moralske Værdier . . skal forklares
og begrundes . . behøver vi ikke at dis-

kutere. Det ligger ikke umiddelbart for.

Krai~up.L.294. (han delte) Bøgerne i ta
Portioner, de, som skulde gjennemtygges
ved mildt Veir, i hvilket han var kjærlig
stemt, og de, som skulde for i slet Veir.
HCAnd.lII.316. Naar man vil hjælpe et
Barn med en meget stor Opgave . . sæt-
ter (man) det ikke hele Opgaven for paa

40 eengang. Kierk.IX.240. Sætte En en Stiil^

en Lectie toT.YSO.VI.49. Feilb.III.728.

t tage for, foretage; udføre. *Jeg siun-
§er om en Helt den store Peder Paars,

|

om tog en Rejse for fra Callundborg til

Aars. HolbjPaars.3. 18.7) svarende til bet. 2.8.

der er (ell. bliver^ ikke andet for (se

anden 5j3), der er ikke noget valg; der er
ikke andet at gøre. 'Her er ei andet for,,

jeg Dommen maa afsige. Tres8.52. der bli-

50 ver intet andet for, o : det faaer endeUgen
saa at væTe.VSO.I.404. der er ikke andet
for, jeg maa tale dem tU Rette. Haxich.
VII.15. Du maa endelig tale med Din
Fader om, at jeg kan faae det Lassenske
Legat, der er intet Andet for. HCAnd.
Breve.I.135. Der var nu ikke andet for
end at forsøge sig i den tredie Retning..
Schack.289. der bliver snart ikke andet
for, end at vi maa flytte

i
bæres, falde,.

60 give, komme for, se H. bære 9.2, H.
ralde9.6o»w. ||re^. føle, høre, se, spørge
sig for (egl. føle osv. for o: foran sig),

skaffe sig (nøjere) viden ved hjælp af de
paagældende handlinger. *Af begges Liig-
hed kand man i en Hast bedrages,

|
Hvis

man ey seer sig for (o: er forsigtig).Wads1u
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85. Vi kan spørge os for paa Veien, saa
finde vi nok åeThen.Heib.Poet.IL276. *Folk,

som sig altid føle for med Hænderne,
|

Og aldrig røre tør ved Yderenderne. PalM.
VI1IJ03. t stille sig for, forestille sig;

tænke sig. Stiller eder for, at en Naboe,
som saae om Natten eders Huus brænde,
og eders Folk sove, sloog Vinduer og
Dørre inå. EPont.Men.III.432. sætte sig
for, fatte et forsæt; beslutte, jeg har sæt mig
for inden nogle Maaneder icke at forstaa et

Dansk OTå.Holb.Jean.V.6. jeg har sat mig
for at gøre gymnastik hver morgen

i
tage

sig for, foretage sig; give sig i færd med;
tage sig til. f „hvorledes kand dog Jalousie
forvirre et Menniskes Hierne I" — „Hvad
tar hånd sig da for (nu alm.: til^?" Holb.

Bar8.(1731). V.l. Men sig mig nu, hvad du
har taget dig for her i et udslaget Aarl
PMøll.1.333. Han tog sig ikke Noget for,

men gik stUle omkring i sine Grublerier.
Schack.412. Saa undgik hun da heller ikke,

at man fandt hende vigtig, og at hendes
Svigermor en Dag tog sig for at sige
hende det. LBirke.LilleFrvJensen.(1914).89.

18.8) (mods. efter 16^ om handlinger, der

efterfølges ell. efterlignes af andre. Skrive
dem (o: børn) en Linie iov.Høysg.S.69.
Hvad den Eene siger for, det siger den
anden efter. vAph.(1764). Prinsessen skulde
ønske for, og Lars ønske efter, saa det
kunde gaa i Opiylåelse. SvGrundtv.FÆ.I.
122. Rasmussen selv hviskede for . . hans
Tilhængere hviskede efter. Tops.II.464. (vi

har) altid hævdet den overordentlig store

betydning af at læreren udtaler tor.Jesp.

S.158. Fru Lind lo for, da ingen andre
vilde til at begynde. Det var hendes be-
stilling . . at starte bifaldet. Hjortø.F.137.

(han) sang for af en tynd Sangbog. Buchh.
MGr.22.

II
(især i^) om forberedende behand-

ling (til dels mods. efter 19^, fx. bore for
(se II. bore 4.3^. Dreie for .. kaldes en
Operation, hvorved der udskæres, ved
Hjælp af et Dreiejern, en Udhuling i

Axen af Kanonens Hoved, af den Stør-
relse, at det 1ste Boer kan indbringes.
MilTeknO.59. || skære for, skære maden i

stykker af passende størrelse for derefter at

lade deltagerne i maaltidet forsyne sig; tran-

chere. Skiære for ved Bordet. v^j^A/i 764j.

VSO.VI.269. (svendene) kom nøjagtig til-

bage, naar Eifterraaden var skaaren for.

Gold8chm.II.36. 18.9) svarende til bet. l.i..

(mods. (i)modj: til bedste ell. forsvar
(for noget). *med et roeligt Blod |

Hør
hvad der siges for og mod. Tullin.I.154.
Efter meget For og Imod blev besluttet,

ikke at lade (pistolerne). Bagges.DV.IX.307.
der blev talt meget baade for og imod
(„pro og kontra")

\ 18.10) svarende til bet.

15.2. holde for, mene; tro (at); se holde,
komme for, forekomme; synes (at være);
se komme.

19) i forb. m. efterfølgende præp. ell.

steds-adv. (nu skrives forbindelserne m.

præp. alm. som to ord, naar de bruges som
præp., som eet ord, naar de bruges adverbielt,

uden styrelse, jf. III. bag 5 ; om foran, forbi
samt forinden, forneden, foroven, foruden
s. d., jf. ogs. forhen, forud^. for efter, (jf.
efter 12.3^ i ell. med retning mod forsiden
ell. den forreste del af noget; fremefter. Paa
Bagskoen (af en hestesko) er der en lille

Hage forefter, den kalder vi Optaaen.
10 Drachm.PV.21. især: J, hen i ell. imod for-

stavnen, derefter sætter Harpuneren sig
til Rors og overlader sin Plads tU Styr-
manden, der er gaaet forefter og stikker
den dræbende Landse . . ind under Finnen
aiByret. StBille.Gal.lII.90. Masterne hang
agterover, medens begge Toppene vare
stagede kækt forefter. Drachm.FV.43. nu
raabte jeg til de bjergede Skibsfolk, at

de skulde springe forefter i Baaden. sa.

20 LK.113. lade Folkene gaa forefter (forud).

Scheller.MarO. for fra, fra forsiden. Krigen
truede ham for og bag fra. 2Sam.l0.9.
*Hvad forfra viser sig som meest behage-
ligt,

I
Paa Ryggen er . . beklageligt. PalM.

17.293. Syrerne forfra (Chr.VI: for til; og
Philisterne bagfra fortærede Israel med
fuld Mund. Es.9.12. J, gaa forfra og agter-
eiter. Scheller.MarO.

|| fra begyndelsen. vAph.
(1759). efter nøie at have udforsket Alt

30 forfra^ (Chr.VI: fra første). Lud.3. Den
Ene kunde udenad hele det latinske Lexi-
con og Byens Avis for tre Aar, og det
baade forfra og bagfra. HCAnd.Vl.249.
verdenshistorien er gennemgaaet for fra

til det vestromerske riges undergang
i ||

om (det at begynde) en gentagen handling:
om igen. *Dommen (blev) ugyldig ..

|
Og

Sagen forfra maatte tages fat. PalM.TreD.
371. „De har Lov til at ønske . . det skal

40 gaa i Opfyldelse, fordi De gaaer meUem
to Søstre." „Saa vil jeg ønske, at jeg
meget ofte maa komme til at gaa mellem
disse to Søstre." . . „Aa, det er et ganske
snedigt Ønske . . for saa kan han jo altid

ønske forfra." Gjel.GD.157. jf.: (Amerika)
er en i høj Grad uklassisk Verden, men
den er ikke væsensforskellig fra vor egen,
kun friskere, den er os allesammen forfra,

i større og lykkeligere ^t\\. JVJens.NV.3.
50 især i forb. begynde forfra: Naar hun

havde læst den (o: en side i en bog) til

Ende, begyndte hun for fra igien. Bagges.
L.II.171. *Dit Frierie begynde

|
Forfra du

maa med Fynå. Oehl.RL.9. *Hørl — For
fra deres Jubel nu begynder. PalM.II.314.
Goldschm.Hjl.I.108. SvLa.SD.88. \*„Hvad
vil han da?" . . „Begynde rask fra for-
fra." Oehl.D.116. (jf. fra for af u. bet. 18.1

slutn.).
II t uden at der gaar nogen handling,

60 omstændighed ell. andet forud, som forbereder

ell. betinger det følgende: (lige) straks; til

at begynde med; fra først af. ingen
var mødt, fordi Sagen ikke forfra, og
medens den stod for Commissionen, havde
været meldt for KammeTet. Stampe.I.171.

byggende paa fornuftgrunde alene, forud for
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og uafhængigt af al erfaring; a priori, man
(kan) ikke for fra ved blotte Fornuft-

Slutninger uomstødelig gotgiøre min Paa-
stand. Eilsch.PhilBrev.5. smst.177. At beviise

for fra, eller af Fornuftens Grunde, at der
ikke ere Torden-Steene til, gaar ikke an.

sa.F.88.
II
(nu næppe br.) som præp. naar

man snitter én stavelse forfra Amphi-
bråchyske Linier, saa lader resten sig

scandere som Dactyliske. Høysg.AG.200.
for hen, (sj.) om bevægelse elL retning frem-
efter ell. foran noget, hånd løb for hen
(1819: forud^, og steeg op i et morbær-
træ. XmcJ 9.4/'CAr.n^. om forhen m. tids-

bet. 8. d. for i, i den forreste del eU. i be-

gyndelsen (af noget), det Epigramma, som
xmdes under hans eget Kobberstykke for

(„foran") i Bogen. (hram.Breve.48. d for i

(„i begyndelsen af") stavelsen er haardere
end i enåen. Høysg.AG.l24. Samsøes . .

Skrifter, som min Kone endnu med sit

Navn fori, skrevet af hendes Fader, har
i sin Bogsamling. i2aAZ).£./F.47i. Herren
sad for I „foran") i Vognen, og Tieneren
bag \.VSO. Han gav sig til at blade i

Hefterne, saa (o: kikkede) for og bag i dem.
Brandes. X. 11. Første og anden Klasses
Sovekahytter ligge for i Skibet. Dagbl.'"/9

1898.2.sp.3. En mørk Skygge for i Læ
syntes spøgelseagtig at dukke op af Søen.
ÉerLiisb.S.8. f for i spidsen, i spidsen:

forrest (i en hær olgn.). det (er) best, at

Herren, for at giøre dessnarere Ende paa
Krigen, gaaer for i Spidsen. Holb.Tyb.V.8.
Det Mod, som en Anfører viser for i

Spidsen af sin KngshæT.JSneed.VI.443.
»mstJI.62. for i vejen, (nu kunjy., Feilb.

1.334) i forvejen, de er selv gaaet for i

Veyen, paa deres egen Haand. Kom Grøn-
neg.I.196. Da Hans Maj. red til kirken,
blev hans Kongel. Krone baaren for i vejen
af Rigets EofmesteT. Eolb.DNB.219. sa.

GW.JI.1. Et erindres for iveyn, at jeg
herudi vill forblive ved de hertil brugte
Latinske Gloser. PSchulz.DS.oo. Brors.195.

*„Hør, Bauge!" raabte han — men Bauge
var, som sagt, | Lidt for i Veien. jBa^^es.

1.21. Jesus (nødte) sine Disciple til at

faae i Skibet, og foriveien (Chr.VI: for
am; 1907: i Forvejenj sætte over til hiin

Side. Matth.14.22. For i Veien var det be-
stemt, at ingen Politik maatte bringes paa
Båae.Werl.Erindringer.(1910).196. for md,
fra forsiden (m. retning indefter). Moth.
F286. Tyven løb for ind og bag ud af

Gaarden. Han stak ham med Kaarden for
ind i Livet. FSO. nu iscer ^: med Vinden
og Søerne forind. SøLex.(1808}. Vinden er
ret forind. Scheller.MarO. beskyde et Skib
forind (langskibs), smst. for ned, (1. br.) i

retning forud og nedad. Han har spildt for
ned paa sin Kiole. Han steeg for ned af
Skibet, Vognen. FiSO. for nede, (l.br.) neden-
for og foran. Fornede forsvinder Vejen
om en Fjældgavl og efterlader blot et

svimlende J)y\i.AndNx.SD.242. for om,

(især ^ eU. jy.) langs forsiden (af noget).

HøysgB.132. Hun foer op og nogle Gange
bag og for om ham. BlichJV.151. Han . .

5ik forom Hestene og saa' paa Seletøjet
PJacJ.169. Dampchalupen . . passerede

for om Vagtskibet „Sjælland". Da^fti.**/«

1899.1.sp.6. Feilb.IVJ5o. for omme, (1. br.)

i (ell. ved) den forreste del (af noget). Præste-

faarden . . ligger foromme i Byen. Feilb.

'raHeden.(1863).38. D&H.I.202. for over,

(mods. bag over) t retning forud og nedad.

Vognen hænger for over. Han faldt for

over, og forslog sit Ansigt FSO. Træet
helder for over. HCAnd.V.276. 'bøiet halv
forover, halv hun knæler. Pa/Jf.Z7.555. jeg
har skrevet Navnet Hvide paa en sær-
egen Maade, tilbageliggende, medens Bog-
staverne i de andre Navne ligge forover.
Schack.207. gammel sad han forover i

20 Sadlen. JPJac.lI.421. Jakobe havde bøjet
sig forover. Hun udholdt ikke Moderens
Blik. Pont.LP.VII.187. ^ Masten staar for-

over. Scheller.MarO. (om et fartøj:) ligge
forover (paa Næsen). «»n«<. | {ænyd. d. s.;

efter ty. vorixher) f forbi; dels m. steds-bet.:

om der ikke er uretfærdighed hos dette
folk, da gaae min herre dog forover (1871

:

forbi ; o: da skal I ikke angribe det), at ikke
maaskee deres Herre og deres Gud skal

30 stride for dem. Jud.5.24( Chr.VI). som efter-

stillet præp.: Slange.ChrIV.1261. Naar man
er kommen Hawaii NO. Pynt forover, vil

man faae en lav Pynt i SO. t S. StBiUe.Gal.
II1.176. dels m. tids-bet.: til ende. Moth.F
287. Regnen er allerede forover. FSO. for

paa, paa forsiden (af noget); foran paa.
(snoren) skal være paa Huen; for paa Huen
skal den være. 2Mos.28.37. de prægtige Ti-
tuler visse Authores gierne sætte for paa

40 Skrifter af (historisk) Indhold. Holb. Anh.
Fort.6 ". Han gaaer i en Vest med Lappe
forpaa. Høysg.S.290. Han var henrykt over
Kjolen, der forpaa prangede med saa stor

Skjønhed . Goldschm. VIII. 255. Feilb. II. 6.

jf.: P, Q, R, S, T . . læses som forpaa Ståvel-
sen i Fransk og Tydsk. Høysg.AG.2. Der er
stedse, naar Ind bruges saaledes (fx. i ind-
pebre^, saa stærkt og særskilt Tonehold
paa det, at det med Hensyn dertil burde

50 snarere skrives foran, end forpaa Ordet,
hvortil det sættes. LEft.1810.120. f Vil I vi
skal begynde for paa (nu: tortra.) igien for
at forsøge det. KomGrønneg.II.161. for til,

paa forsiden ell. i den forreste del (af noget).

Chorets Længde fortil (Chr.VI: for til^

var tyve Alen. lKg.6.20. omkring Thronen
vare fire Dyr fulde af Øine, fortu (Chr.VI:
forj og bagtiL4a6.4.6. ingen Cavaller i

Paris knæpper sin Kiole meer for til,

60 men alleene bag til. HolbJean.IV.4. Molb.
(Eahb.LB.I.104). Fedders.H.49. Feilb.II.6.

for ud {ænyd. d. s. (Kalk.V.305)) 1. (1. br.)

om bevægelse ud fra forsiden (af noget).

Han stak ham med Kaarden bag ind og
forud.F5O. 2, d. s. s. for efter. Den svære
Herre drejede Hovedet forud over sin
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venstre Skulder. Schand.BS.Sdl. Mændene
kun kendelige indbyrdes paa . . om den
syv Alens Skellerts Boa hang ned forud
som et strikket Uldtørklæde eller bagud
som et Galgereb. TroelsL.XIV.140. især J^
(mods. agter ud^: Drachm.STL.90. „Nå,
Kristian," kom skipperen og sagde, „skal

vi se at få det sejl ned." De to gik derpå
forud. NMøll.H.71. Scheller.MarO. 3. om be-

vægelse frem foran (nogen), at reise forud.

Moth.F288. Holb.Hh.L121. D. 20de reyste
Falk . . fra mig forud og loed mig med
Aldting i Sticken. Æreboe.94. da hans Hest
gik en bedre Skridtgang, kom (han) noget
forud for mig. Bagges.DV.IX.395. jeg (ri-

der) forud, at bestiUe varm Aftensmad og
godt Natteleie. Blich.(1846).IV.56. *Min
Frelser forud drager;

|
Han til sin Fader

gB.2iQv.Ing.BSE.VlI. 88. *Jeg er kommen
forud for min Fader paa 5dLgten.Hrz.VA.
65. han gaaer forud for (Chr.VI: gaaer
ior) Eder tU Gsi\ilæa. Marc.16.7. han løb
forud (Chr.VI: for hen^, og steeg op i et Mor-
bærtræ. Luc.19.4. Han sendte enMand forud
(Chr.VI: bem) for dem. Ps.l05.17. sende
Torpedobaadene fornd. Scheller.MarO. (nu
1. br.) m. foranstillet styrelse: Han seilede
dem alle for ud (jf. agter ud u. agter 2.4j.

VSO. *Han iilte mig forud — jeg kom for

seent. Hrz.KBD.92. „Hvor har I da gjort
af eders Kammerater?" . . „Ja, jeg be-
griber ikke hvad de tøve efter . . Fire
Mænd rede vi ud af Byen, men jeg maa
være kommen dem iorud.'* Etlar.GH.II.
233. 4. (nu 1. br.) d. s. s. for ude. Vi saae
et Skib langt for ud.VSO. Efter et . .

Kvarters Forløb lød kort forud tilhøjre et

Knald. Blich.III.116. Baade manoeuvrerede
for hinanden ; forud i hver stod en . . Sø-
mand. HCAnd.III.364. Hans Moder og den
ældre Kone sad forud paa Vognstangen.
8mst.73. For ud. Kan enten være for i

Skibet, eller og foranfor Skibet. Harboe.
MarO. ^ For ud med Bestikket. An-
tyder, at Skibet i Virkelighed ikke er saa
langt avanceret, som Bestikholdet viser.

smst. (jf. u. I. Bestik 2). 5. om forud m. tids-

bet. og i anden overf. anv. se forud, for ude,
om stilling i den forreste del (af noget)
ell. foran (noget) (jf. for ud 4). Fuldmæg-
tigen, som var lidt forude, havde ikke
hørt, hvad der blev talt. Schand.TF.II.324.
efter en Snes Minutters rask Kørsel saaes
Bøstrup By iorude. Pont.LP.VII.68. (en
hund) der følger sin Herre og paa samme
Tid har Ærinder til hver nok saa ringe
Busk og Sten, bagude og forude og ind over
Markerne i alle Retninger. AndNx.S.24.
spec. ^: foran i ell. for et fartøj. Drachm.
STL.242. (kanonerne var) placerede parvis
paa begge Flanker af den brave Skude,
baade forude, midtskibs og agterude.AKohl.
MP.ni.346. NMøll.H.71. Fyrskibet er i

Sigte forude. Scheller.MarO. for ved (ænyd.
d. s.; nu især dial., se Feilb.I.363.II.6. Thor-
senJ.36; nu i rigssprog mest hos sprogrensende

forfattere) foran. i. m. steds-bet. *Konger
for ved Seyer-Herrens Hæste

|
Om deres

fangne Hals med Baand og Klæder gaar.
Falst.Ovid.87. PSchulz.DS.72. naar man
siger, at een staaer forved Alteret, da
siges kun, hvor han er; men siger man,
at han staaer for Alteret, da gives ey
aleene tilkjende, hvor han er, men og,
at han sammesteds har noget at forrætte,

10 som hører til Gudstjenesten. jfføi/s^'.S.^ 76.

C . . læses som k forved h, a, o, u. sa.A G.2.
*Tæt over Havet svæver | En Rad af tunge
Skyer, forfulgt af Stormen;

|
For ved sig

pidske de Nordhavets Bølger. Ew.V. 101.
*Det af en Hændelse sig kom,

| At Pitter
stod tæt for ved Tom. T^ess. i 76. Bagges.
DV.XI.130. *(fanerne) bæres for ved Hæ-
ren. Oehl.SO.119. Der holdtes de inde-
spærrede . . uden at kunne komme Hæren

20 forved til Hjælp. -6ZtcA.IJ.5i7. Bask.Her-
mod.1825/26.75. Han satte sig for ved
(oftere foran) og hun maatte sidde bag ved.
MO. Bernini's skønne Søjlegange forved
Peterskirken. Brandes.Goe.1.58. de hvide
Søjler med det skinnende Vand forved.
ZakNiels.Maagen.49. Jeg kunde ikke se
ti Skridt forved mig. Skovrøy.LM.62. Trine
stod forved Bordet . . og skar Mad til

Børnene. Gravl.J.12. HaTleby.215. spec:
30 foran ell. gaaende forud for noget i en bog.

For ved hvert Par Helte sættes en Af-
handling om nogle Dyder eller Lyder.
Overs.afHolbLevned.230. Jeg skulde lade
den hele Samling hefte for ved et andet
Oplag af denne Afhandling. Æir. FJJ.il 9.

Hertil er sigtet for ved s. 223. FDyrlund.
TN.265. Brochmands Lovtale til Kongen
for ved den latinske Grammatik.FiZMnd.
Erasm.I.198. 2. m. h. t. tid: gaaende forud

40 for; før; (som adv.:) i forvejen. *fast hos
alle Folk har været Brug at regne

|
Den

Sabel-brune Nat forved den blanke Dag.
Wadsk.105. i det Aarhundrede, hvori vi
leve, og i de nærmeste forved dette. Mali.

(1787).47. den Tid vi har kendt til hin-
anden og al den Tid der forved. JPJac.
1.11. nu havde han ikke faaet et Øje lukket
i Nat og hellerikke Natten forved. JakKnu.
S.216. om kommende tid: foran; efter. Bag

50 ved os ligger en Evighed, og for ved os
ligger ogsaa en 'E^vighed. Modersmaalet.^^li

1898.2.sp.2. 3. om fortrin olgn.: forud for;
frem for. medens jeg i Undferviisning var
langt for ved ham . . var han i aUe Legems-
færdigheder . . langt forud for mig. Bahb.
E.I.62. Halle i Saxen glimrer nu forved Æ
alle øvrige Stæder i Tydskland, sa.Holbergs fl
Levnet.(overs.l814).139. Sigurd lader denne
Pligt gaa for ved Lysten til at vinde Gods.

60 HUssing.Heltekvadene i ældreEdda.(1910).79.

20) (glda.d.s. (Kalk.V.265. Dyrerim.l3.
32.60.82 ofl. Bimkr.); fra udtr. som forlang,

egl. meget lang (jf. oldn. forhraustr, meget
tapper, fsv. formykit, særdeles meget); i æda.
bruges of længi, alt for længe, af hardh,
alt for haard olgn. (jf. jy. aa stuer, alt for
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stor. Feilb.1.2) og alstæ mykæt (jf. oldn.

alls til litill, alt for liUe)) knyttet til et adj.

eU. adv.: om en grad, som er større, end
det er nødvendigt, ønskeligt ell. passende (Jf.
alt for «. III. alt 2.t). *For lidet og for

meget giør | Det beste tit til Skamme.
Beenb.II.o. *Ach væ mit ene Knæl

I
Den

Indgang er forlang. HolbJPaars.68. Ellers

måa man vél vogte sig for at gåae for vidt

ud med deTiyéTmgen.Høysg.AG.29. Ikke
for ofte, ikke for eftertrykkeligen kan
dette gientages. EaW.rikfc.i796.5. *For
meget og for lidt fordærver alt. BaggesJ.
119. 'En Ting for smuk saa vel som alt

for styg kan være. sa.ConiF.93. *Af Rin-
gens Aand for meget fordrer du. OeM.A.
274. *da har i Rigdom vi drevet det vidt,

|

Naar faa har for meget og færre for lidt.

Grundtv.PS.V.64. *det varer for længe I

Med Svøben at slide Ebræeme op. sa.SS.

11.77. Nok er nok, for meget er usundt.
Blich.IV.255. Tiden var dem snarere for

kort end for lang. PalM.IL.1. 195. 'Mit
SpU er kun simpelt, for simpelt maaske.
Jjrachm.DM.39. der er i hans Stil aldrig

det ugræske Formeget. VUhAnd.FM.Sl.
komme en Time forsent. Buchh.UH. 47.

det bedste er ikke for godt, se bedst l.i.

faa (ell. drikke^ for meget, se megen.
J|
for

god fslet osv.) til (f for), saa god (osv.),

at (god nok til at) noget andet ikke kan ell.

bør ske osv. „Vil hånd icke komme ind."— „Nej tack Mutter, jeg er for ringe
dertH.'^Molb.Kandst.I.o. (han) kiender Ver-
den for vel til at blande sig med Heftig-
hed i lærde Stridigheder. JSneedJ.13. Stolt-

hed og Hyklerie vare ham . . lige af-

skyelige. For dette var hans Hierte for

høit, og for hiin var det alt for menne-
skeligt. smst.VI.315. *Du er for kort til mig
at kunde lære

I
At kiende Ahnelser. TTess.

14. jeg døer for ofte til at kunne døe til-

gavns. Bagges.L.1.226. jeg følte for heftig,

for at skrive, og for meget, for at ud-
trykke ået.sa.DV.IX.370. *SUp Sværdet,
Bondedatter!

| Det er for godt tU dig
(o: saa godt, at du ikke bør have det). OeM.
NG.97. *dertil (o: til at trædes under fod)
er vor Fane for gammel og for god.
PFaber.VV.3. jeg er for gammel til at

lade mig byde alt muligt
C. som konj.

21) styrende bisætninger. 21.l) f som
tids-konj.: førend. RepubUqven haver al-

tid haft baade for og efter den blev sta-

bUered, en besynderlig Omsorg ikke at

giøre dem nogen vold som vare af en
anden Religion. HolbA.nh.262. 21 ^) (nu 1. br.)

som hensigts-konj. : d. s. s. for at (se bet. 14.1

slutn.). denne gamle rangsyge Nar kys-
sede Skræddere og Lakeier for de skulde
tale for ham. sa.HAmbIII.6. *(Jesus) Døde
for hvad vi bedreve,

|
Og opstod, for vi

skal leve ! Grundtv.SSJ.438. *Gud valgte Is-

rael, ej for det ene
|
Beskinnes skulde af

hans Naadesol;
| Men for at den fra Tem-

plets høje Tinde |
Bestraale kunde hele Jor-

dens Kreds. saJ'S.II.344. 21 j) (sj.) som mod-
scettende konj.: medens derimod; i stedet

for at. Vi gør jo kuns hinanden en Hel-
vedes Kule deraf, for det kunde være en
Himmerigs Sal. JPJacJ.208. 21.4) (forkortet

af for det (at) eU. fordi (at); jf. fordi; iscer

poet. og talespr., 1. br. i olm. skriftspr.) som
aarsags-konj.: fordi, skeer det, for (1871:

10 mon det er, fordi^ der er ingen Gud i Is-

rael, at I gaae bort, at adspørge ved .

.

Ekrons gnå? 2Kg.l.3(Chr.VI). Ter Per-
sen holdes til fra Ungdom at studere;

|

Men hvorfor mon det skeer? Mon for hånd
Hoved har? Eolb.PaarsJ23o. 'mon hånd vel
torde sige

|
Jeg bør, for hånd er Degn,

et Fodsbred for ham vige. smst.68. Hvis I

havde icke selv hengt mig op, vilde jeg
gierne have tacket jer, for I løsede mig neer

ioigien.8aJ^ep.V.2. 'du skotte ned til dem,
|

Som, for du vittig var, i dig Misdæder
faiidt.We8s.236. *Hvad har stsikels Neger
giort,

I

At den blanke Mand ham hader?
|

Er han ond for han er solt? ThaarJ'B.55.
*Du haded mig, fordi du elskte mig,

| Og
var mig troløs, just for du var tro. OeM.
FJ275. 'Lovsynge Gud, for han er god.
Grundtv.SSJII.l. *Man er ej Digter for
man rimer net. Blich.D.lI.221. Igaar fik

30 jeg Prygl for jeg bandte Tydsken. Ing.
PO.I.20. det er et slemt Tegn, naar man
selv skal tale sin Lov, for ingen Anden
vil.CBemh.V.51. glad var han, baade for
de mange Penge han fik og for han blev
af med Hans. SvGrundtvJ'ÆJI.67. Tak for
du vilde være vor Gæst. Brandes.XII.281.
•hvi skulde jeg klage | for jeg blev tiL

Drachm.VS.25. »De får den (o: rosen) til

Belønning, |
for De \loiii. Blaum.Sib.151.

40 II
(dagl.) m. tilføjet at (se I. at 4j^. jeg

kom ikke, forat det regnede. D&H.
22) i hovedsætninger {se Mikkels.Ordf.

479; glda. d. s. (Bimkr.); oprindelse som bet.

21.i;isærtalespr.)indledendeenbegrundelse
ell. forklaring af en foregaaende udtalelse;

thi (jf. nemlig^, der var en Mand . . som
maatte sidde, for han havde ingen Magt
i Fødderne. ApG. 14. 8(1907 afvig.). Con-
junctioner .. haver meget at sige; for,

50 ligesom de bruges til, saa haver talen
enten connexion . . eUer ingen, Høysg-AG.
101. *For, seer De, vor Captain han hjel-

Ser gjeme, | I hvor han kan. Thaar.ES.76.
eg har kjendt ham da jeg var et Barn;

for han har tjent hos min Fader. PAHeib.
Sk.IIJ.55. (hun) render af den ene Con-
cert paa den anden for at see dem synge— for høre dem kan hun ikke. Rahb.Tilsk.
1794.235. 'Herrer vi havde af Himmelens

60 Vrede, |
For Tyskerne reves om Danmark I

Grundtv.PS.VI.234. Du skal eUers ikke
bUde mig ind, at jeg er saa overvættes
kjøn . . for det kan Fader ikke lide. Jn^.
EFJI.25. *„Min egen, søde Line!" — for
hun hedder lAne.HeibJ'oei.VII.357. 'vogt
dig, o min Pige, for Elverkongen seer dig

!
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smst.III.364. *For hun var saa ung og saa
yndig saae hun ud. Hrz.D.I1.30. der var
. . Ingen som vaagnede, for de sov alle-

sammen. lSam.26.12(Lindberg), han kunde
ikke see Noget, for der var ingen Ting.
HCAnd.V.113. Det er hele syv Historier,

for der er syv Dage i en Uge. smst.249.

*Du kom ei til Kirke . .
|
For Du har faaet

en Anden kjær,
|
Og slaget mig af Sind.

BoisensViser.297. *Mutter, Du mener det
godt,

I
men tag nu Din Kop, for jeg dørl

l)rachm.STL.15l. *Du tier, — for du veed,
at det er sandt. Recke.Mich.lO. *(vi) viger
ej ud af Spor, |

for vi kender aet Ord:
|

det har slet ingen Hast for den, som tror.

Ottosen.S.35. *Jeg lagde min Gaard i den
rygende Blæst . .

|
hvor Viberne ruger,

og Lærken er Gjæst —
|
for Lærker er,

hvor der er Bønder. Aakj.BS.84. I kan
godt snakke højt, for jeg er vaagen. ^nd
Nx.PE.1.268.

V. for-, i ssgr. i alm. udtalt [ifrnr-] m.
bitryk paa sidste led (Høysg.AG.194); r er

som regel helt ell. for største delen ustemt

foran f, k, p, s, t (fx. For-kant ['f(nr|kan'(f|,

-post [ifmr|p(osd], -skrift ['fcnrisgrefSj, -tand
['f(or|tan']} og desuden undertiden i andre til-

fælde, især saadanne, hvor ordet stilles i ud-
trykkelig ell. underforstaaet modsætning til

ord m. bag- ell. efter- (fx. For-ben ['for-,

'fcor|be'»], -draaber ['fmr-, ifcoridrå'bar], -led
[if(or-, if(or|le9]); udtafe m. hovedtryk paa
næste stavelse findes i fig. tilfælde (se nær-
mere udtalebetegnelsen u. disse ord), der næppe
mere føles som ssgr. 1. i enkelte verber samt
adj. paa -(l)ig (i hvilke ord der vistnok fore-

ligger indflydelse fra VL for-^, fx. for-sig-

tig, -svare, -syne, -sætlig, -træffelig. 2. i

flg. ord, der egl. er sammenskrivninger: for-

bi, -di, -inden, -neden, -oven, -uden, jf.
fordevind. 3. ordet Forældre; enkelte ord
vakler ml. hovedtryk paa 1. og 2. stavelse, fx.
For-fald, -svarer; hvor ingen udtale er an-
givet ndf. (ved nu br. ord), udtales sidste led

paa samme maade som det usammensatte ord.

Il de fleste med for- sammensatte ord er subst.

ell. afl. af subst. ; desuden flndes nogle adv.,

præp. og part. adj. (samt konj. fordi^, der
er opstaaet ved sammenskrivning, fx. foran,
forbi, forhen, forinden samt for-nævnt ('-be-

meldt, -benævnt, -berørt ofl. lign. ord).
\\

i en række tilfælde svarer subst.-ssgr. m. iox-

til verbale ssgr. m. fore-, fx. Forskrift —
foreskrive, Forslag— foreslaa, Forsang(er)— foresynge. Forstander — forestaa. For-
sæt — foresætte (sig). Fortegning — fore-
tegne.

til IV. for (jf. ftorder- (seu.l. Fordel^;
efter ty. vorderj; m. h. t. disse ssgr.s bet. er

flg. grupper de vigtigste:

1) (til IV. for Cl-2 og) 18; m. stedlig bet.

1.1) (til bet. IS.ij om den forreste del af
noget ell. den forreste af flere dele ell.

ting af samme ell. lign. art (mods. bag-j;
af denne slags ssgr. kan dannes en stor

mængde, af hvilke kun de vigtigste er med-

taget ndf.; hvor intet andet er bemærket ved
de enkelte ssgr. ndf., hører de til denne gruppe;
som eksempler paa mere tilfældige, herhen-
hørende ssgr., der ikke er medtaget ndf., kan
anføres: den fysiske (rædsel) ved at se
det aabne Rum ind til Forhjernens to
Hoveddele. Gold8chm.VI.230. Brystet (hos
insekterne) . . er sammensat af tre Ringe

:

For-, Mellem- og Baghryst.BMøll.DyL.
10 III. 223. et Par irrede Tandstumper stod

overkryds i Formunden. Aakj.PA.19. Døren
fra det lille Forlokale (aabnedes) igen.
DagNyh.^yel913.1.sp.5. det uplettede, hvide
Forbryst (hos kjoven). NaturensV.1914.263.

aspec. ^ (mods. agter-; om hvad der fin-
es ell. hører til i den forreste del af et

fartøj, fx. For-dæk (I), -last, -luge, -mast,
-stavn; af disse ssgr. er fx. udeladt For-
banjer, -bardun, -lukaf. 1.2) (jf. gaa for u.

20 IV. for 18.1 slutn.) om hvad der befinder sig

længere fremme end noget andet (forud
for, i forvejen), fx. For-løber, -post, -rider.

II
spec. om hvad der i tale ell. skrift kommer

tidligere end (forud for ell. som indled-
ning foran) noget andet, fx. For-bemærk-
ning, -ord, -tale. 1.3) (til IV. for ('2.2 og)
18 ('2 og) s) om hvad der tjener som skjul
ell. dække, /os. For-hæng, -klæde, -tæppe.

2) (til IV. for 3; om hvad der sker ell. er

30 sket osv. før, tidligere end noget andet ell.

tidligere etid normalt, ventet olgn. (mods.
efter-; jf. tør-). 2.i) i al alm., fx. For-be-
hold, -berede, -betyde, -indtagen, -klog,

-kundskaber, -nævnt, -varsel. 2.2) om hvad
der sker, indtræffer ell. er sket osv. før,
tidligere end det, som e flerleddet be-
tegner, /æ. For-middag, -historisk, -kriste-

lig; jf. ogs. (i) Forgaars; som eksempler paa
tilfældige (i det flg. udeladte) dannelser af

40 denne art nævnes: den forgræske mykeni-
ske Periode. JLange.BM.Ii.8. At Stamme-
og Slægtsmærker have eksisteret i for-

heraldisk Tid, er silskeTt.Sal.VIII.799. 2.3)

om hvad der udgør den første (tidlig-

ste) del af det, som efterleddet beteg-
ner, fx. For-aar, -mad, -sommer, -spil, -tid.

3) (til IV. for 5; om hvad der betegnes

som mere værdifuldt, eftertragtet osv.

end noget andet, fx. II. For-del, -rang, -ret,

50 -trin; jf. ogs. fornem. Forskel.

4) (til IV. for 6; om person: som styrer,
staar i spidsen for (noget ell.nogle); fx.
For-bjærger, -mand, -stander.

5) (til IV. for 7.4 og I8.9; om hvad der

virker til gavn ell. bedste for noget; fx.
For-kæmper, -mynder, -svar, -taler.

6) (til IV. for 18.8; om hvad der tjener

til efterligning, som mønster olgn. (mods.

efter- sp.l28^^), fx. For-danser, -sanger,

60 -skrift, -tegning.
VI. for-, præfiks, i alm. udtalt [f(nr-] (ell.

[f(o-], især foran r, dagl. ogs. foran andre

lyd) m. hovedtryk (og stød, hvor dette lydlig

er muligt) paa det følgende led; hovedtryk

paa præfikset og bitryk paa det følgende led

findes i flg. tilfælde: 1. ved enkelte ord, der
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i forvejen er smsat. m. præfiks, fx. forfordele.

2. ved enkelte »ubst., der er afl. af verber m.
irykløst præfiks, fx. II. Forbud, Forbund,
Forhold, Forlag, Formue, {æda. d. «., fx. i

forbrytæ, forkumæ, eU. fore- (fx. i lore-

^øræ, sml. ogs. fore- i ssgr.), sv. for-, sen

oldn. for-, fx. i fordrifa, fordæma, forsmå,
klassisk oldn. fyrir- ell. fyr-, fx. i fyrirbamia,
fyrbj69a, fyrtelja, mnt. vor-, My. ver-, eng.

"for-, oht. far-, fir-, fer-, got. faiir-, fair-, fra-,

hvilke former svarer til gr. parå, langs med,
bort fra osv., peri, omkring (lat. per), pro,

foran (lat. pro^; jf. IV. for; p. gr. af disse

forsk, ords sammenfald i for- er anvendelsen
mangesidig, og nogen grundbet. lader sig ikke

opstille I hovedmængden af herhenhørende ord
er laant fra (m}nt. og hty. i glda. og især

<Bnyd.; mange af disse er nu helt ell. delvis

fortrængt, se fx. forhaabe, forhjælpe, for-

klage, forkrænke, forraske, forønske; er-

stattede m. tilsvarende ord m. præfikset er-

«r fx. forfare, forhverve H som eksemplerpaa
ord, som er dannet i dansk, kan næivtes lor-

beske, fordanske, forfremme, forg^rine, for-

huske, forhyklet, forjætte, forunde, for-

volde; som levende præfiks kan for- endnu
bruges, iscer i bet. 2 og 6

fl af anden oprin-
delse er for- t forfængelig og fornøden)
præfiks til dannelse af verber og deraf

afledede ord (som fx. Forgift, Forstand, for-

trolige; ofte kan præfiksets betydning ikke

angives, tdet ordets sidste led eller det til

grund liggende verbum ikke findes i da.; i

andre tilfælde giver præfikset blot verbet en
ændret stilistisk ell. syntaktisk anvendelse ; saa-
iedes bliver visse intr. verber transitive, fx.
forUgge, forsidde, fortie, f i en del tilfælde

bruges ord, der er afl. m. dette præfiks (i

modscetn. til det til grund liggende verbum)
nu kun ell. især i overf. bet, sml. fx. fatte— forfatte, fægte — forfægte, klare — for-

klare, ordne — forordne, sikre — forsikre,
spilde — forspilde, tabe — fortabe; sml.

ogs. forflytte, forsamle, der — i modsætn.
iil flytte , samle — nu kun bruges m. h. t.

levende væsner, især mennesker || langt den
største del af herhenhørende verber er trans.,

Jf. dog fx. forblive, forgaa, forhungre, for-

smægte, forstumme, fortvivle H m. h. t. bet.

falder de herhenhørende ord i flg. hovedgrup-
jper:

1) præfikset betegner, at den af verbet an-
fivne handling bevirker en fjernelse af no-

de herhenhørende verber bliver ofte væ-
\*entlig ensbetydende m. tilsvarende ord, der er
\ smsat. m. bort-; fx. fordrive, forjage, for-
fiaste, forlægge, forrykke, forskyde, for-

flænge, forvise; fortage sig, fortone sig;

porkomme, forløbe, forsvinde, fortrække.
2) præfikset betegner en ødelæggende eU.

V»kadelig (ofte: alt for heftig eU. voldsom,

ffor ofte gentaget) virkning af verbalbe-

f
rebet. 2.1) i trans, verber; fx. forbryde,
ordreje, forgive, forkrølle, forligge, for-

jJrtoppe, forstrække, forvride; forløfte sig,
i-iorse sig, forsove sig, forspise sig, fortale

sig; som eksempler paa mere tilfældige (ndf.
udeladte) dannelser (ofte m. overgang til hit.

2a) nævnes: Bogen, Arket er forheftetictnn.
dette forskurede hvide Gu\\. AGnudtzm.
Miniatur-BiUedet.(1909).181. den mislyk-
kede forkæmede Y\øåe.AarbFrborg.l918.
109. 2.2) t intr. verber; fx. forbløde, forfalde,

forgaa, forhungre, fortvivle, forvokse. 2.3)

i aaj. m. participial form; fx. fordrukken,
10 forfrossen, forsoldet, forsulten, forvaaget,

forvoven; som eksempler paa mere tilfæl-

dige (ndf. udeladte) dannelser nævnes: Am-
mer, som have hvercken ære eller repu-
tation, men ere forknæppede. Og over
finskeåe.Cit.ca.l700.(ThoU4'>1524.534).Uai-
tinianeme ere letsindige, forfiasede og
sladdervorne; de tænke aldrig længer end
fra Næsen til Mxinden.Bagges.NK.229. *l

Skolens Paasyn fik han Kløene . . | For-
20 hulket gik han hjem. Marton.HBJ.5.

3) præfikset betegner, at den af verbet an-
givne handling medfører, at noget bruges
fuldstændigt (ofte: paa en daarlig, uist-

værdig maade, jf. bet. 2), saa intet bliver til-

bage; fx. forbage (2), forbruge, forrejse
(penge), forspille (penge), fortære ; som eks.

paa mere tilfældige (ndf. udeladte) dannelser
nævnes: 'Den, som sit eget Huus med
Ufornuft regierer, I Som med sin Over-

30 daad sit Gods for-distelerer,
| Og saa ad

Skaane gaaer. HeU.Poet.169. (jf. destillere
2a;.

4) præfikset har hindrende ell. næg-
tende bet.; fx. forbyde (egl.: byde, at man
ikke maa gøre noget), forsværge, jf. for-
holde.

5) præfikset har (væsentlig kun) forstær-
kende bet; fx. forblive, fordølge, forhindre,
forhærde, forkue.

40 6) verber, der er afl. af suhst. eU. adj.
uden tilsvarende (nu alm.) enkelt verbum.
6.1) af subst afl. verber m. bet.: forandre
ell. forandres tU det, som subst. beteg-
ner; fx. forbene(s), fordampe, forkulle, for-
stene, forsumpe; som eksempler paa mere
tilfældige (ndf. udeladte) dannelser nævnes:
*de rare

|
Urimelige store Ferskvands-Fisk

(o: forfatterne i ,Mtteraturens fiskepark"), \

Saa reent forfisket hver, saa frisk,
| Saa

50 døsigt gloende med Øiet,
| Og dog saa

selvtilfreds og saa fornøiet. Brz.D.J/7.5^.
Selv naar (Linné) formennesker Naturen,
er det Tingen selv, der tager menneske-
lig Skikkelse og ikke som endnu hos Bell-
man Glosen, der iføres sine Attributter.
VilhAnd.ErasmJI.271. (ikke) et overnatur-
ligt forenglet Væsen — det er ingen Engel
jeg elsker. Bist. ED. 212. (jf. Kalk. V. 2 73).
*Vor By er forkøtret, forpudlet |

— litera-

60 turbesudlet.So;)ACTaus8.r.7. hverken Hjem-
met eller Universitetet havde bidraget til

at „forjunkre" (Bismarck). AFriis.B.139.
\\

ofte m. mere ell. mindre afsvækket bet: faa
(noget) tU at ligne det, som stibst. betegner

(fx. ved at overtrække det med et lag af stof

fet); fx.:toTg\asse, forkobre, fonukle, for

18*
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sølve; af mere tilfældige (ndf. udeladte) dan-
nelser nævnes: den franske (terpentinolie)

foretrækkes for den amerikanske, fordi

denne sidste lettere forharpixes o : af Luf-
ten modtager Suurstof og derved oxyderes.
Green.TJR.20å. || ogs.: behandle noget paa
samme maade som det, subst. betegner, fx.
forgude. 6.2) af adj. afl. verber m. bet.:

give (noget) den egenskab, som adj. an-
giver; gøre (noget) til det, der betegnes ved
adj.; fx. forarme, fordanske, forfalske, for-

færdige, forraa, forstærke, forsøde, for-

værre; som eksempler paa mere tilfældige

(ndf. udeladte) dannelser nævnes: „foreng-
elsket" (d. e. engliseret). Heib.Pros.V.192.
Alt forflamskes (i Antwerpen). KNyrop.
(Belgien.(1916).119). Det var ikke længere
den friserede og forfadede Salonsocialist .

.

der stod overfor ham.FrFoulsen.MorsDreng.
(1900).213. naar man tænkte nærmere over
det . . fik man Følelsen af — ligesom af

en aandeligForlum ring.CDan^'aard.jPrtsind.

(1906).134. Der er kommet en planløs Villa-

bebyggelse og gamle Bøndergaarde er
blevet iov]i?&^\igQåQ.DagNvh.'^^l\1921.3.sp.l.

Foraar, et. ['fcoriå-'r] Høysg.AG.35. flt.

ICP, især poet.) d. s. (Lund.ED.137. Gylb.No-
vel.II.133). (ænyd. d. s. (DMag.4R.II.285);
efter mnt. vorjar (ty. vorjahr^; til V. for- 2.3;

ordet har delvis fortrængt det nord. Vaar) egl.:

den første del af aaret; den a årstid, der
følger efter vinteren og danner over-
gang tilsommeren (if. almanakken varende

fra ca.^^/a---/e; mods. Efteraarj. Vi skiønnede
ikke paa Foraared, dersom vi ingen Vinter
laa.yåe.Holb.Usynl.1.2. Ungdommen er lige-

som Foraaret skabt for at plante. Mand-
dommen ligesom Sommeren for at opelske
FlanteTne.JSneed.II.340. *han paa egen
Haand kan friste Livet

|
Selv midt i Vin-

tren . .
I
Og har dog end ei seet sit tolvte

Foraar (0: er endnu ikke tolv aar gammel).
Hauch. DV. II. 60. Foraaret er dog den
skjønneste Tid at forelske sig i.Kierk.I.

406. Foraaret 1847 tog jeg atter fat paa
Botam^en.CVaupelLS. v. *0g Foraaret kom,
en forunderlig Vaar,

| som en Elsker, der
tyst gennem Haverne gaar. SophClauss.FB.
5. om det for denne aarstid ejendommelige
frembrydende naturliv: først inde i Maj kom
Foraaret. Goldschm.VI.92. Det blev tidligt

Foraar det Aar efter en streng, men kort
Vinter. Tops.III.445. foraar i luften, se

Luft.
II O billedl. ell. overf, dels om et men-

neskes barndoms- og ungdomstid: HaucLDV.
11.139. *De sexten Aar eet Foraar var,

|

Og hendes Himmel reen og 'klar. Winth.V.
91. Jeg vaagner, som jeg vaagnede, da
det endnu var Foraar i mit Liv. Jørg.Liv.
1.14. dels om en begyndende ny (og bedre)
tid: *Ja, lad et Naadfens Foraar her

|
Ud-

folde ret sin Glæde. FrHamm.(SalmHus.
402.3). *Nordens Foraar i de Unges Tanke.
Ploug.I.16. Før sang Du som en Lærke .

.

og det var for mig gamle Menneske, som
om der var kommet et heelt Foraar i

"Rviset.HoM.III.eS. Fra Europas Foraar
(o: den græske kulturs begyndelse).FrPoulsen,
(bogtitel.1921). Et Foraar har denne sjældne
Digter (o: Johs. V.Jensen) været for os. HAhl-
mann.DP.133. foraarlig;, adj. [ifmriåTli]

(sj.) vaarlig; foraarsagtig. *Det gyldne Haab
. .

I

Foraarligt nu det sidder paa din
Mund,

I

Ligt Lærken, qvidrende i Morgen-
s\und.Staff'eldt.l3. Foraars-, i ssgr. [ifmr-

10 års-] (især O ell. fagl.) betegner sidste led

som hørende til ell. ejendommeligt for for-
aaret, fx. (foruden de i særlige artikler med-
tagne): Hun vidste hvilke Fugle der vare
Foraarsbebudere.Z)roc^m.U^B.206. *højt
over Helligaandskirkens Taarn (var) Him-
len saa f oraarsblaa.Jør^'.B.eS. Foraars-
blomsten gaae os ei forbil Visd.2.7. *Det
bliver saa deilig en For aar s dag. Jn^'.

RSE.VII.241. (edderfuglehannen) i For-
20 aarsdragt er meget iøjnefaldende klædt

i Hvidt og Sort. Frem.DN.418. (jeg) følte

stærke Foraarsfornemmelser i Krop-
?en paa mig. Drachm.T.83. hendes unge,
oraarsfriske Kærlighed. Pont. LP.VIL

41. *den foraarsgrønne Skov. H7-Z.D.II.
226. Lad Foraarsjevndøgn vise dig
Vædderen, Tyren og Giedebukken. OeJd.

Øen. (1824). IV. 18. Foraarsjævndøgns-
punkt, (astr.) d. s. s. Foraarspunkt. Sal.*

30 V111.405. Mange foretrækker en (om efter-

aaret født kalv) til Tillæg fremfor en For-
aarskalv, idet de gaar ud fra, at den
trives heåve.LandbO.1.647. den foraars-
klare Himmel med de drivende Skyer.
Tops.IIl473. Den Duft, der kom ud fra

Træerne, af Anemoner og Skovmærker,
af Foraarsløv og Foraarsluf t. Drachm,
T.53. *Mit Suk er dig som Vestenvindens
Aande,

|
Min hede Graad som Foraars-

ViTcegn.Eiv.V.126. (ved) en Foraarsren-
gøring . . maa Kakkelovnsmanden tage
den første Del af Arbejdet. ForfHj.175.^35.
Ved Foraarssaaning kan man (ikke)

angive nogen bestemt Saadato. iandfc O.
IV.156. *Engelsk Sennep, Foraarssmør
(alm.: Græssmørj, i

Mineralske Yande.Heib.
Poei.F.557.*Som Foraars -S ol en morgen-
rød,

I
Stod Jesus op af Jordens Skiød.

Grundtv.SS.II.257. I denne skjønne For-
50 aarstid ere alle Træer og Blomster sprung-

ne ud med nye Forhaabninger. Hrz.X.214.
Menneskene lider af det aarligt tilbage-

vendende Fænomen, som populært kaldes
Foraarstræthed.PoZ.^VsiSi^.S. er det
blot nogenlunde skikkeligt Vejr, saa skal
vi have Foraarstøjet ^aa\FOAndersen.
lrma.(1893).6. Jeg har faaet et Par Kort
tU Foraarsudstillingens Aabning paa
Charlottenborg imorgen. SvLa. Fru G. 26,

60 *(spire) som Urter
|
Af en foraarsvarm

Jord. Winth.HF.31.
foraarsag^e, v. [fmrår'sa'qa ; fcorwr-}

-ede.v6s.-else (Høysg.S.66. MO. Hø/fd.Psyk.
234) ell. (nu næppe br.) -ning ( VSO.). (ænyd.
d.s.; fra mnt. voTOTsaken, <t/. verursachenj
se aarsage (2); nu næppe uden for stift bog-
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gprog, især emb.; jf.: „Ordet synes at tabe
sig.'^ Levin.) være ell. blive aarsag til

(nu isoer om en ikke tilsigtet eU. mere ell.

mindre indirekte virkning, jf. bevirke,
frembringe, fremkalde^. I) være aarsag
til, at noget (især noget ondt, ubehageligt,

skadeligt osv.) kommer til at eksistere eU.

sker; volde; forvolde, (bøger) som kande
have Udseende tU noget Oprør, eller imod
Kongens Højhed, eller anden Ulempe for- i'o

aarsage.DL.5

—

21—4. (dersom) den, som
Skaden fik, ikke selv foraarsagede ået.smst.

6—10—2. Hengende hænder, og forsmæg-
tede knæ foraarsager hun (1871: voldes
af den^, som ikke giør hendes mand lyk-
salig. SirJ2o.25(Chr.VI). den Danske Titul
foraarsager saadan Vrid i min Mave, at

jeg maa dricke Brende-Viin derpaa. Jffo/fe.

Vgs.1.3. *Jeg, jeg har foraarsaget,
|
At du

(o: Jesus) est bleven slaget,
|
Jeg voldte 20

denne Straf. Brors.34. Tugtelser, der for-

aarsage meer Undseelse end Smerte. Ew.
VlJSOS. Et eller Andet, som angik hendes
Broder, havde foraarsaget, at han havde
skrevet. Sibb.II.68. Stjernernes Veje . . for-

aarsage, hvad der sker, og bestemme Men-
neskenes Kaar. TroelsL.XlII.158. en Le-
gemsforstyrrelse, foraarsaget af en (for-
bryder). Goos.1.41. jeg haaber ingen Ulej-
lighed at have foraarsaget — jeg vilde 30

meget beklage. EBrand.Bes.48.
JH f m. per-

so7i-obj. : skabe, de fleestes Huusholdning .

.

kand ikke andet end foraarsage u-tro og
liderlige Tienere. Høm.Moral.II.51. |] »».

obj. og hensobj. Befindis Lavværgen . , En-
ken Unødige Tretter at foraarsage. Z)L.
3—17—42. Jøderne foregive, at de Christ-
ne foraarsagede dem ssLaåant (o: forfølgelse).

HolbJH.11.588. Døden foraarsagede ham
ingen Skielven. JSneed.1.121. 'Jeg nænner 40

ei at foraarsage hende | Formegen Angst.
Hauch.DV.1.40. enhver sparet Daler for-

aarsagede ham en Sjæleglæde. CBemh.NF.
XIII.48. den opgave foraarsagede ham
meget hovedbrud 2) (nu 1. br.) m. person-
obj. og inf. (nu altid styret af præp. tH):
være ell. blive aarsag til, at en person
handler ell. optræder paa en vis maade
(jf. foranledige^; vist kun i pass. og nu
næppe uden for perf. part. Alle Kongens so

Undersaatter . . som foraarsagis tU Kon-
gen at supplicere om noget dem anlig-
gende. Z)LJ—56—i. Skippere (der) Vin-
teren over udenlands foraarsages at tor-
h]ive.Lavsartikler^^/il707.§7. (kongen lod
raadet) vide hvorledes han var foraarsaget
at gribe til Sværdet. Holb.DH.II.434. For-
fatteren til dette Stykke har fundet sig
foraarsaget og berettiget til at regne Ho-
ther blant Skiolånngerne. Eu;.Vj282. JegM
finder mig foraarsaget til at angive det
rette Forhold i Sagen. MO. D&H. jf. (for-
æld.): For saadan hendes Forholds . . Skyld
er jeg foraarsaget at gjøre hende arveløs.
JPJac.L.282.
foraars-agtig^, adj. (jf. foraarlig, vaar-

lig^. Moth.A160. I Dag er Luften ret for-

aarsagtig. VSO. Strofer saa foraarsagtige
som en Ynglings første Længsler.^rand««.
IIIJ.07. t-bladhat, en. en slags paddehat-.

Funke/1801j.II.55l.-hlBdning,en.(gart.,
bot.) særlig kraftig blødning (II.2) af visse træer
i foraarstiden. Warm.Bot.410. f -flagrer,
en. insekt af ordenen Phryqanidæ; vaarflue.
Funke.(1801)JII.608. -halvaar, et. Fore-
læsninger . . ved Københavns Universi-
tet .. i Foraars -Halvaaret 1922. (lektions-

katalog.1922.1). -have, en. (nu næppe br.)

have til dyrkning af grøntsager olgn., der
kommer frem om foraaret. OJNMørch. An-
visningttlatordneTræer.(1838).6. -kælverj

en. (landbr.) ko, der kælver om foraaret.
LandbO.III.292. -lyng, en. ^ Erica car-

neaL. Langesø.(1915).20. -j^lBJe, v. (land-
br.) foretage foraarspløjning. Markerne . .

blev Foraars-pløiede, da de skulde have
været tUsaaeae. Bogan.1.121. -plejning,
en. (landbr.) Foraarspløjning var før for-

rige Aarh.s Midte et af Landbrugets vig-
tigste Arbejder. Nu kendes den næppe
niere.LandbO.II.167. fconfcr. : Bønderne, der
gik med Tømmen om Livet og vadede
bagefter deres Heste i Foraarspløjningen.
AndNx.MS.35. -pnnkt, et. (astr.) det ene

af de to punkter, hvori ekliptika skærer (him-
lens) ækvator (og hvori solen staar ca. '"*l»);

væderpunkt ^j/.Foraarsjævndøgnspunkt ovf.
u. Foraars-j. "ikke var paa Himlens Vei

|

End Foraarspunktet naaet af ?>o\en.Heib.
Poet.VIII.392. Sal.*VL 586. -ren, adj.
(dagl., 1. br.) i udtr. gøre foraarsrent (^.
Foraarsrengøring ovf. u. Foraars-^. VortHj.
111.210. -salat, en. 5» (tandfri) vaarsalat,

Valerianella olitoria PoUich. ELindgren <fe

Bentzien.Kjøkkenhaven. (1878). 154. -sild,
en. sild, hns legetid falder om foraaret; vaar-
sild. HøstsUden er den fedeste, Foraarssil-
den derimodmere tør og ma.ger.Frk.T.Kogeb.
145. Frem.DN.133. -sæd, en. (nu 1. br.;

„Kaldes almindeligst Vaarsæd."FiSO. > sæd,
der saas om foraaret; vaarsæd. "Tre gange
Maanens Horn man fulde saae og tomme,

|

Af Foraars Sæden Ax og moed Fruct at
komme. Holb.Metam.27. VSO. -tegn, et.

1) tegn, som viser, at foraaret er nær eU.

allerede indtraadt. Holstenskvognen var .

.

et ligesaa sikkert Foraarstegn som Svalen.
Tolderl.FJ.114. Feilb. 2) (astr.) betegnelse

for de tre første af dyrekredsens tegn. Sal.*

VI.586. -ngle, en. brun foraarsugle, (zool.)

natm paa en sommerfugl, Tceniocampa go-
thica L. FrHeide.Sommerfugle-Atlas.(1913).
10. -ved, et. (forst.) den del af et træs
aarlige tykkelsevækst, som dannes i begyn-
delsen af vækstperioden. ForstO. Sal* VIII.
405.

t forabe, v. (jf. ty. veraffen saynt I. Abe
2.1 og VI. for- 6.1; sml. ogs. II. abe, efter-
abe) forabe sig i ell. paa, paa en ukritisk,

taabelig maade fatte kærlighed til ell. beun-
dring for; forgabe sig i. at forabe sig på
en ]pige. Moth.A8. (han) foraber sig udi
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alt hvad som er fremmed. Holb.Ep.lII.141.
(der er læsere) der forabe sig saa meget
udi Stiilen, at de lidet agte Materien, smst.

IV.146.

t forafskede, v. -ede. (ænyd. d. s.;

efter ty. verabschieden; jf. afskede, foraf-

skedige) 1) afskedige (2). Ordonnance^*la

1701.§8. (tropperne) blefve aftakkede og
forafskeedede.SZan^'c. CArJF.685. 2) afgøre;
vedtage; aftale (jf. Afsked 3). (vi har)

med hveranden vedftaget, besluttet og for-

afskeedet (osv.). Bostgaard. (Bruun.FR. II.

43). (bryllupet) blev forrettet til Ribe, og
blev da saaledes forafskeedet, at hun skulde
have 40000 Rhinske Gylden til Medgift.
Eolb.DH.1.526.

t forafskedige, v. -ede. vbs. -else.

(ænyd. d. s.; jf. Afsked, afskedige, foraf-

skeae) 1) d. s. s. afskedige l.i. Med dette
Svar og Beskeed blef denne Gesandt her-
fra igien forafskeediget./SZaw^^e. C/irJF.577.

2) d. s. s. afskedige 2. (den) som fra Gar-
den til Fods er forafskediget. /Sfer.fJfÆ.^

^^Iil772. denne udsatte Forafs^edigelse ge-
raader Regim.Cassen til Skade.sms<.7«i 77^.
3) d. s. s. forafskede 2. hånd ville u-for-
anderligen blive ved det, som var sluttet og
for-afskeediget. Slange.ChrIV.168. smst. 59.

Forage, en. se Fourage.
For-ager, en. (landbr.) d. s. s. Forpløj-

ning. MDL. MøllH.1.29. LandhO.1.48.
Feilb. I. -agt, en. [V.2.i] (glda. foracht, fsv.

forakt, foreakt, skaansk og sv. dial. forakt;

nu kun bornh. (OrdbS.); jf. I. Agt 3) i forb.

af foragt, med overlæg. Skær, eller af-

hugger, nogen forsætligviis, eller af For-
agt, anden Mands Næse, Øre, Tunge. DL.
6—7—1. Nørreg.Privatr.VII.70.

II. Foragt, en. [fmr'agd] Høysg.AG.SO.
uden flt. (ænyd. d. s.; fra mnt. voracht; jf.
foragte; især O) 1) som vbs. til foragte;
ogs. om handling, ord osv., som skyldes ell.

skal udtrykke mangel paa agtelse osv. Sir.

22.8. *Her gik de (o : de salige) under stor

Foragt,
I
Men see dem nu i deres Pragt.

Brors.304. *Modtag din Ven, som ufor-
sagt,

I
Tør møde Faren med Yorsigt. Ew.

(m4).IIL188(jf. Dødsforagt;. *Vud, at

jeg ikke har
|
Glemt din Foragt endnu.

Ew.V.118. 'Foragt med den, der tænker
sig

I
at være mere adelig, | om han saa

stammer fra Per Thott.PAHeib.US.602.
Tilkiendegives (ringeagt ved) udvortes
Gierninger . . faaer den Navn af Foragt.
Nørreg.Naturr.121. *Min Ungdom svandt i

Stolthed og Foragt,
|
Kiæk frem jeg gik;

akl nu jeg modløs græder. 0ehl.L.I.123.
en Foragt af (nu: tor) Fare og Død, der
giorde dem til frygtelige og frygtede
Fiender. Molb.DB:.I.197. Hvor tør De for-

nærme niig? De slaaes med mig, eller De
har min Foragt. flCAnd. 1. 309. Hovedet
kastet tilbage i stolt Foragt. Nathans.S.39.
han nærer en sand foragt for den saa-
kaldte „gode tone"

\ kaste eM. f slaa,
sætte (MB.1702.101) foragt paa, (nu

1. br.) foragte, det er alt for nedrigt at
man skal elske den, der kaster Foragt paa
sig (o: paa en). EomGrønneg.II.234. VSO.
*(man) kaster Foragt paa vort Navn. Socia-
hstiskeSange.(1885).4. jeg skal viise Ham,
at et Retskaffen Hierte snart kand Lære
at slaa foragt paa den som slaar Vrag paa
det. Kom Grønneg.11.3 6. 2) (nu 1. br.) det
at blive foragtet; tilstand, i hvilken

10 noget foragtes (jf. Foragtelse 2, For-
agtethed (u. foragte^;, mand maa ikke
giøre sig alt forgemeen heller, thi jeg har
merket, at det undertiden gir foragt. Eolb.
Bars.III.2. *Saa holdtes det og for en
Haanhed og Foragt,

|
Om hun, som Kone,

ey fik Børn til Verden bragt. Graah.PT.
11.120. Helligdommen (i Jerusalem) blev
ladt øde som en Ørk, dens Fester bleve
omvendte til Sorg, dens Sabbater til Haan,

20 dens Herlighed til Foragt (Chr.VI: for-

agtelse;. lMakk.1.41. || især efter præp. i

i mere ell. mindre faste forb. som være i

foragt, være foragtet; bringe i foragt,
gøre foragtet; bringe i vanry, som saadan
een Stad er foragt af alle . . saa sætter
og den, der kand ikke holde for sin Vrede,
ikkun sig selv i Foragt. IIørn.Moral.1.32.
*Saa skrev Homerus om Achillis Elskovs
Dage, 1 Og kom (o : bragte) ustraffet hansBe-

30 drifter i Foragt. Falst.Ovid. 43. Vort Huus
vil komme i Foragt over heele Æbeltoft
derved. Holb.Jul.8sc. At leve i stor Foragt
og Fattigdom. IIøysg.S.29. falde i Foragt.
vAph.(1759). Stjernetyderiet er ved en an-
massende Videnskabelighed, som det ikke
kunde hævde, kommet i Foragt. Brandes,
IV.392. et Arbejde, som før har været i

Foragt. Schrøder.F.296. 3) (højtid., især bibl.)

genstand for foragt (jf. Foragtelse). En
40 Mand roses efter sin Forstands Beskaffen-

hed; men den, som er forvendt i Hjertet,
bliver til Foragt (o: bliver til spot; for-
agtes). Ords.12.8. *En Mester i Tankernes
Riger

|
Hel tit er paa Jorden forsagt,

|

En Spot for de dejlige Piger,
| Og dri-

stige Svendes Foragt. PMølLI.43. jeg er
en Orm og ikke en Mand, Menneskens
Spot og Folkets Foragt (Chr.VI: forag-
telsej. Ps.^^. 7. foragte, v. [fwriagda]

X præt. -ede ell. (dial.) -e (Feilb.); part. -et

ell. (nu kun dial.) foragt (IIøm.Moral.1.32.
KomGrønneg.I.312. Stub.67. Feilb.). vbs,

-else (s. d.), jf. II. Foragt, (ænyd. d. s., fsv.

forakta; fra mnt. vorachten ('ft/. verachten^;

jf. agte) anse (noget) for at være lidet
betydningsfuldt, værdifuldt osv.; til-

lægge (noget) saa ringe betydning, værdi
osv., at det ikke fortjener opmærksomhed, ag-

telse, hensyn osv., ikke er værd at ænse, give

60 sig af med, besidde osv.; ringeagte (ofte

m. bibet. af, at ringeagten giver sig tydeligt

udtryk); lade haant om; se (i høj grad)
ned paa. foragt ikke din Moder, naar
hun bliver gammel. Ords.23.22. Seer til,

at I ikke foragte Een af disse smaa. Matth,
18JO. Daarerne foragte Viisdom og Under-
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viisnine. Ords.1.7. Man seer endnu den
høie Mine i deres Ansigt, hvormed de
foragtede Døden og deres Mordere. Æh-.

111^51 (jf. DødsfoT^). En Qvindes Ra-
serie veed Helten at foragte. NordBrun.
ET.55. 'Det sande Mod foragter alle Farer.

ZetlUz.1.300. 'Viisdoms Yndling . . foragter

Jordens Fryd at eie.Lund.ED.108. •For-

agte skal man just ei de Smaae, |
Tidt

naae de, hvor ei de Store naae. Oehl^IV.
31. Foragter hans Smag, I kristne Gour-
mands; men misunder ham hans Mave.
Goldschm.VIII.8. Vi skulle frygte og elske

Gud, saa at vi ikke foragte (1909: ringe-

agtery Prædiken og hans Ord, men holde
det helligt, gjeme høre og lære det. Katek.

§23. uden for de ndf. nævnte nægtende udtr.

nu isoer m. h. t. hvad man anser for mo-
ralsk forkasteligt: 'De ringeagte, ja

end meer, foragte mig. Oehl.ND.lol. 'en
Mand foragter

|
At rane, hvad ham Til-

liden betroede. Oehl.VI.27. Jeg er kommen
tU at foragte Dig, Du! . . Du vilde ikke
have en ærlig Prindsl . . men Svinedrengen
kunde Du kysse for et Spilleværk! flC^wd.
V.275. særlig foragtede han gerrighed

II
('QP, nu {. hr.) m. h. t. hvad man ikke bryder

sig om at modtage, besidde osv.: kaste vrag
paa; forsmaa. Esau foragtede Første-
lødselen. lMos.2o.34. man begyndte til (^: i)

Rom ey allene at æde allehaande Dyr;
men tilsidst ogsaa at foragte dem, som
kunde bekommes i Italien. Eilsch.Philhist.3.

•hvem staaer mig inde for,
|
At Mads for-

agter ei den, ham har før foragtet ?^Fess. 6.

Jeg foragter dit Guld, og behøver det lige-

saa lidet som din Naade. PAHeib.Sk.I.Soo.
•Foragtet Elskov vender

|
Sig saare snart

til Haa.Winth.HF.71. || i nægtende udtr. m.
(mere ell. mindre tydelig) bekræftende mening
som: jeg foragter ikke (o: sætter megen
pris paa) et godt glas vin; især i forb.:

(det er) ikke (til) at foragte olgn., (det

er) ikke daarlig(t); (ganske) god(t); ikke
til at kimse ad (jf. u. Foragter). Moth.
A75. 'Mig nylig en Advis er senat | Der
ej er at foragte. Tychon.(GkS799.122). selv
Hedningernes Viisdom i de verdslige Ting
er ingenlunde at toragte. Ing.EE.II.84.
Schand.TFJI.42. Frue paa Terslingegaard
var da en Stilling, der ikke var til at

foragte. EBrand.UB. 162.
||

part. foragtet

brugt som adj. en Prophet er ikke for-

agtet uden i sit Fædreneland og i sit Huus.
Matth.13.57. 'Himlens Fryd og Ære,

|
Guds

væsentlige Ord, |
Skal saa foragtet være

|

Paa denne slemme Jord. Brors.8. Handelen
var den foragteligste Forretning, og blev
derfor overladt til foragtede Folk, tU Jøder.
JSneed.1.87. saa foragtede Ting som Ord-
ner og Titler. PontXP.VII.62. jf. (l.br.):

(Kristus) lader sig føde i Armod og Ring-
hed, og ikke blot dette, men i Foragt et-
hed, af en trolovet Jomfru. Kierk.XII.433.
O foragtelig, adj. [fmr'agiali] adv. -t

eU. d. s. ell. (f) -en (Moth.A78. SlangcChr

IV.974. VSO.). (ænyd. d. s.; jf. ty. veråcht-
lich) 1) m. aktiv bet: som nærer eU. ud-
trykker foragt; om optræden, udtalelse,

ansigtsudtryk olgn.: som skyldes eU. er præget

af foragt (jf. foragtfuld^. det er dog saa
foragteligt at kalde hende (o: sin kone)
sin Dyne eller Matrasse.Molb.Jean.il. 4.

Jeg har anseet Fattigdom og Rigdom,
Foragt og Ære med lige foragtelige Øyne.

10 Spectator.4. min Critik . . sigtede ikke til

at beskiæmme de Gamle . . men til at for-

svare og opmuntre de Nye, som ved for-

agtelige og ubillige Domme bleve af-

skræiSiede. JSneedJl.3.54. vidste du, hvor
lidet jeg fortjener en saa foragtelig Med-
fart. PAHeib.Sk.II.76. (hun betragtede ham)
med en saa høi foragtelig Mine, at han
blev ganske flan tU Mode derved. OeM.
XXVTl.7. Det lader ilde at være for-

» agtelig over andre. F-SO. En foragtelig
Behandling, smst. hvad man i andre dra-
matiske Kunstarter med et foragteligt
Navn kalder Øienlyst, er i Balletten en
væsenlig Lyst. Heib.Pro8.VII.272. det siger
De i en saa haard, jeg kunde næsten sige
foragtelig Tone\Winth.NDigtn.l89. SoTi-

daritet.''Iil920.3.sp.3. y som adv. Man maa
tale saa foragtelig om denne Siælens yp-
perlige Kraft, som man vW..Spectator.l37.

30 *Behandler han mit Folk
|
Foragteligt og

nedrigt, da vorde Sværdet Tolk. OeM.HK.
66. Agathe bøjede sig hen mod ham og
slog ham foragteligt paa Elinden. JP/ac.
11.337. den Rejsende (blev krænket), da
Værten foragteligt betragtede hans simple
Dragt. Cavling.AJ.104. 2) m. passivisk bet.

2.1) (nu kun m. overgang til bet. 2.2) som
foragtes; foragtet, de fore vild og dyr-
kede ufornuftigt Kryb og foragtelige Dyr.

40 VisdJ.1.16. Handelen var den foragteligste
Forretning, og blev derfor overladt til

foragtede Folk, til Jøder. JSneed.1.87. den
nøgne, nedbøiede, hielpeløse, foragtelige
Armod. Ew.V111.229. For de hellige Fædre
(o: jesuitterne) er intet Middel foragteligt,

naar det gjælder om at naa Maalet. Gold-
schmJ.69. 2.2) som (især p. gr. af moralske
mangler) fortjener foragt, jeg fandt
hende forspildt, fordærvet, foragtelig, uden

50 Redning fortabt. BlichJ.70. det var for-

agteligt at blive saadan som Menneskene
var i Almindelighed. JPJac.JJ.i4. der er
Ting saa foragtelige, at de løser fra et-

hvert Hensyn. Pont.M.190. jf.: den Gave
til at ære Dyden og giøre Lasterne for-

agtelige. JSnefd.JJ.-298. H De besøgte . .

et af de Steder, hvor man . . giver Penge
for en Qvindes Foragtelighed (o: ned-
værdigelse). Kierk.Vl.265. Foragftelse,

60 en. (nu næppe br.) t) som vbs. til foragte

(jf. II. Foragt 1^. (det) sømmer sig (ikke),

at vi see paa kongens foragtelse (o : ringe-

agten for kongen ; 1871: Skade^. Esr.4.14(Chr.
VI). Saadanne Følger har . . god Ordens
Foragtelse.FSO. 2) (bibl.) d. s. s. II. Foragt 2.

lMakk.1.41 (se u. H. Foragt 2). 3) (bibl)
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d. s. s. II. Foragt 3. Ps.22.7(Chr.yi) (se u.

II. Foragt 3;. Forag^ter, en. (f For-

agtere. Ew.VI.345). (især W). Guds Ords
Forhaanere og Foragtere. DL.2—

5

—25.

den Straf, som Kongens Lovs motvillige

Foragtere foTtiene.smst.6—1—5. ApG.13.
41. *Man elsker dog den rette Mand, | Al
Egennyttigheds Foragter. Stub.106. en of-

fentlig Foragter af Ægtestanden. JBmj.JF.

247. Pusjkin . . var en Digter for de Faa,
en Foragter af de Mange. Brandes.X.228.

\ i nægtende udtr. m. bekræftende mening

f. u. foragte samt Kostforagter^, et Glas
11 og en Pibe Tobak vare de ingen For-

agtere af. Overs.afHolhLevned.71. Ja, ja, saa
vil vi Andre holde os til Vinen. Ikke sandt,

Hr. Magister? I er ingen Foragter af et

godt Gi\^s.CKMolh.Amh.l37. Han havde
mke været nogen Foragter af det smukke
Kjøn. Sehand.F.142. CP forag:t-fnld, adj.

[II.l] (jf. foragtelig i), foragtfulde Øie-
kast. Tode.(Rahb.LB.Ll44). (han) tav for-

agtfuldt. Pont.LP.VILl91. VBergstrøm.HN.
130.
forakkordere, v. -ede ell. -te. {ænyd.

d.s.; fra fy. veraccordieren; jf. akkordere;
nu næppe br.) slutte overenskomst om; træffe

aftale om; aftale; bestemme, efterat Ski-

bet er ankommet paa den foraccorderede
Stæd. DL.4—5—8. IV2 /? om Natten for

Officeer-Oppassere, for saavidt disse have
lagt i foraccordeerte Qvarterer, men for

dem, som have været i Officerernes egne
Qvarterer, kan (kun) 1 /5 om Natten til-

stdidies.MR.1796.796.

For-aksel, en. (fagl.) den forreste aksel

paa en vogn, en rapert olgn.; fremaksel.
Moth.A84. VS0.IL145. Funch.MarO.IL40.
D&H.
forample, v. -ede. {af VI. for- 2.i (og

2.3^ og ample; dial.) overanstrenge (Moth.
A118. MDL.15); især i part. foramplet
brugt som adj.: overanstrengt; udaset; for-

pustet. Hestene er forampledt. Moth.AllS.
MDL.15. Feilb.

foran, adv. og præp. ['frnrjan', 'fcnran, 1.

fer. fmr'an'] fovkn. Høysg.AG.47. jf.: „Nogle
enkene faa (ord) synes at have Opholds-
Tonen, snart i den første, snart i den sid-

ste Stavelse, saasom . . foran." PSchulz.

DS. 101. (vulg. (kbh.) ell. dial. (sjæll.) for-

ant ["f(o,ran'i] KLars.KV.ll. UnivBl.L367).
{ænyd. d. s. (som adv.); fra ty. voran (adv.);

smsat. af vor (se IV. for^ og an (se an^
||

brugen som præp. er først opkommet ca. 1 750,

jf.: „nogle, som ikke kjende Sproggets
Natur og Brug, (har) nyelig begyndt at

gjøre foran til en Styrende Præposition."
Høysg.Anh.34; men denne anv. bliver først

alm. efter 1800 || ordet har nu i de fleste

tilfælde fortrængt IV, for 1 og 18 samt for

ved (se IV. for 19;)
A. som adv.

t) som steds-adv. I.1) ved forsiden; i

spidsen; længere (længst) fremme (jf.

IV. for 18.1^. sætter Uria foran, hvor Kam-

pen er stærkest. 2Sam.ll. 15. *Du gikst
foran, du slæbte dem iBasLåen.Etv.V.127.
Jeg gik med Sophie under Armen . . hen-
des Søster gik snart foran, snart bag efter.

Bagges.DV.X.134. *I dette Øieblik holdt
Brudeskaren

|
Sit Indtog gjennem Byen.

Foran løb
|
Smaadrengene og skreg i et

væk Hviri3L.PalM.III.59. "hun havde kun
een Tand,

|
i Overmunden, lige foran.

{oLCNieU.RB.76. 1.2) CP (et sted) i det
foregaaende (af en bog, et brev olgn.);

ovenfor (jf. foranstaaende 2 og foran i

u. bet. 1.3;. her er ingen Fare for Utyde-
lighed, som foran er vi\st.Høysg.lPr.l7.
e. alm. 1 .3) efterfulgt af en præp. m. styrelse.

foran for, d. s. s. foran 3 (jf. egs. bet. 2
slutn.). foran for (1871: foran) kamrene var
en gang. Ez.42.4(Chr.VI). hun gik foran
for (1871: foran; alt folket, og førde alle

20 qvinder i dands. Jud.l5.17(Chr.VI). nu
især ^ (mods. agten for^: SøLex.(1808).48.
Forpostskibet sejler foran for eller paa
Siden af Flaaåen. Scheller.MarO.227. Ma-
trosen tilbringer sit Liv foran for Stor-
masten, smst. foran for tværs. smst. være
foran for bestikket, se I. Bestik 2. foran i,

i den forreste del af en bog, et brev olgn. (jf.
bet. l.i). de Calendere, som staae trykte
foran i gamle Psalmebøger. Gram. Breve.

30 88. Stub.7. vil De slaa op foran i bogen
og læse fortalen

j (jf. bet. 2:) Navne-ord,
som . . foran i talen (0: i forvejen) ere
nævnede. Høysg. AG. 22. foran om, ^
forbi forstavnen; for om (mods. agten om;.
Torpedoen gik foran om Skibet. Sc^Wer.
MarO.227. løbe foran om et Skib. smsf.

foran paa, i (ell. paa) den forreste ell. nær-
meste del (af), der (var) en dør foran paa
denne vey (1871: hvor Veien begyndte;.

^ Ez.42.12(Chr.VL). Der laa to forseglede
Breve foran paa "Borået. Schand.TJM.3. nu
oftest (især talespr. ell. i avertissementer)

m. h. t. bydele, der ligger ind mod byens midt-

punkt, (jeg) havde lejet mig et lille Væ-
relse foran paa Vesterbro. sa.F.455. Buchh.
RD.9. Lige foran paa Amagerbrogade.
BerlTid.^lul921.Aft.8.sp.5. \\ f i andre tilf.

foran hos (1871: overfor; den skiønne
mnnr. Ez.42.12(Chr.VI). Viisdommen . .

50 raaber foran (0: forrest) i b lånt dem,
som buldre i portenes døre. 0rds.l.21(Chr.

VI). hånd befol ham, at leyre sig for
an imod (1871: lige overfor; Judæa.
lMakk.l5.39(Chr.VI). (de) faldt ned, foran
mod templen (1871: foran Templet;, og
overstrødde deres hoveder med aske. Jud.
4.8(Chr.VI).

2) om tiden: forud for ell. før i tid; i

forvejen, han absolverer os jo baade
60 foran og bagefter. Blich.1.161. nu især m.

overgang til bet. 1: dend Kongelige Lega-
tions Secretaire . . skulde for det første

reise for an. Om Jeg skulde siden følge
efter, derom vidste hånd ej endnu noget
vist at sige. JJuel.454. Etv.V.302. *Gak du
nu ikkun hiem foran. Oehl.HJ.8. Men saa
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— Gudværelovet — kom Solformørkelsen,

som den skulde. Vores Ur havde bare
været foTnn. Buchh.UH.8. (jf. u. bet. l.s:)

i visse Maader kunde han endog siges at

være gaaet foran for sin Tiå. Hauch.
111.23.

R. som præp.

3) om stedet; d. s. s. IV. for 1. vAph.

(1759). foran (nu olm.: paa eU. i) det svul-

mende Bryst fæstede hun derpaa den lo

glimrende Diamantnaal. Hauch.III.36. *Mit
Øie iler saa langt foran | Mine rappe,
hvæsende Rakker. Winth.IV.182. 'Man kan
ei see foran sig, | Og Veiret er haardt.

Holst.I.148. Bagved mig er Afgrunden og
ioran mig den steile Bjergtop. Goldschm.
Hjl.III.lll. 'Selv lægger sig Wachtmeister
foran dens (o: et skibs) Bov,

|
en Fjende

for hvert af dens Bord (o: rælinger). Ploug.

1.295. *Bonden stod |
foran sin Gaard og »

kløved Brænde. Kaalund. 125. Ahio gik
foran (Chr.VI: for; Arken. 2Sam.6.4. Jud.
4.8 (se u. bet. I.3;, Departementschef A.
sidder foran Arbejdsbordet med en Avis
i B.2i&nåen. Gjel.HE.l. der er anbragt et

latinsk motto foran hvert kapitel
j jf.:

hans Arv faldt foran (Chr.VI: for ved;
alle hans Brødre (o : han døde i nærværelse

af aUe sine brødre). lMos.25. 18. || uden
for (en belejret by; jf. u. IV. for I.2;. tre 30

år efter endte han sit liv foran Helsing-
borg. ÆD/ør^.J. 594. I (l.br.) d. 8. 8. IV.
for 2.3. danske Kongebørn lod deres Strid

udjævne foran den tyske Kejser. GSchutte.
AltyskeAnnexion8lærdomme.(1909).45.

4) m.h.t. tid: forud for; før (jflV.
for 3;. Han forelæste mig det, han havde
skrevet til de foran ham Hengangne og
til de Efterlevende. -Bo^'^fcsJ) F.Z.85. (han)
var nogle Aar foran vor . . Elsker bleven 40

ansat ved et . . Regiment. Blich. IV. 150.
umiddelbart foran Henrettelsernes Begyn-
delse. CPalM.0.361. n (jf bet. S) i uegl.

nnv. Bismarcks Hustru stod netop foran
sin første Barselseng. J.i^'nw. B. i86. han
staar foran opfyldelsen af sit livs store

ønske
i
under spillet var han hele tiden

3 points foran mig
\
om rækkefølge : Foran

Balletten opføres Holbergs „Erasmus Mon-
tanus". Kbh.*/3l915.6. (jf ogs. IV. for 5.2; 50

om hvad der foretrækkes for noget andet, har
forrang, fortrin for noget andet: fremfor;
forud for. hans Forretninger gaar na-
turligvis foran alt. PBMøU.ES.7.

GJ foran-, i ssgr. især til foran 1; næ-
sten kun i part. adj., af hvilke en stor del

han dannes; se foran-sat, -staaende ndf;
som eksempler paa mere tilfældige dannelser,

der er forbigaaet ndf., nævnes: Han paa-
skyndte sine Skridt for at indhente den 60

foranskridende Polak. Goldschm.I.381. til

virkelig at nyde Alt dette (o: livet, kun-
sten osv. i Bom) behøves noget Foran-
gaaende, indre Udfyldende. smst.VI. 271.
Foranliggende Verker, kalder man de
foran Fæstningens bedækte Vei, meest

ved Foden af Glaciet, liggende Verker.
MilConv.IIlJ.08. Vi ser i Eders Ungdom
det foranilende Bud om hvad der skal
'komme.VUhAndJFM.66. til foran I.2: fot-
an-berørt (MB.1842.208), -betegnet,
-nævnt (smst.1825.113), -omtalt ofl.

foranderlig, adj. [f(or"an'(d)arli]Høy8gr.

AG.9. adv. -t eU. (f) -en (Moth.A132. VSO.).
{cenyd. d. s.; efter ty. verånderlich; adj. tU
forandre) 1) (nu især fagl.) som kan for-
andres eU. ændres. EHsch.Term.32. det
(er) min Trøst midt i mine største Be-
drøvelser, at de ere foranderlige. TuUin.
111.149. I denne phOosophiske Betydning
ere alle Ting foranderlige, undtagen det
høieste Væsen. FSO. MO. Maskiner med
foranderlig Ekspansion. OpfB.*III.365. jf.
(m. overgang til bet. 2) : 'Alle Ting har sin

foranderlig' Lykke,
|
Alle kan rinde sin

Sorrig i Barm. KingoJ265. 2) hvis natur
ell. væsen det er at forandre sig; som
ofte forandrer sig; ustadig; ubestan-
dig. Min søn! frygt Herren og kongen;
bland dig ikke iblant de foranderlige (1871:
dem, der hige efter Forandringer;. Ords.
24.21(Chr.VI). Saadant forskjél i talen er
vel saa lidet, ja og formedelst langsom
og hastig tale saa foranderligt, at det ikke
kan determineres. .Høys^.4 G. 9. 'efter Pi-

fers Vane
I
Blev (du) lunken og foran-

erhg.Jacobi.SkrJ220. Mennesket er for-

anderligt, faaer man Skjønhed, forlanger
man strax Adel og Dyd. Man bliver til-

sidst ked af Skjønheden. CBemh.IV.145.
Uagtet det foranderlige Veir i vort Klima,
vare alle Damerne i deres bedste Klæder.
HCAnd 11.193. barometeret staar paa „for-

anderligt"
i jf: Hans Maj. har . , føret

3 store krige med foranderlig lykke (o:

vekslende held).HolbJ)NBJ227. Schytte.UB.
1.207. I (zool.) i benævnelser for dyrearter,

der skifter farve om vinteren, fx. (den)
foranderlig(e) hare, Lepus variabilis

(BøvP.lII.267), foranderlig sælning,
almindelig sandløber, Calidris arenaria L.
(KjærbøU.513). | f foranderlig sten,
en opal-art (ogs. kaldt „verdens øje"), som
let optager (og igen afgiver) vand og derved
kan blive gennemsigtig og skifte farve; hy-
drofan. Briinnich.M.47.

fl
foranderlig

stjerne, (asfr.) fiksstjerne, som ikke altid

har samme lysstyrke. PoUVtWOS.l. Sal.^

VIII.405. 3) t som adskiller sig fra, ikke
ligner noget andet; forskellig. Jeg troer
. . at enhver Planetes Indbyggere have
en foranderlig Skabning, og ere af et andet
for os ubekiendt Slags Creature; thi Na-
turen elsker Forandring. EHsch.PhilBrev.
.868. efterat Bogtrykeriet i det Kongelige
Wæysenhuus blev oprætted . . ere en ube-
skribelig mængde, baade fuldkomne Bi-
beler, saa og i sær Nye Testamenter i

adskillige Formater, og foranderlig Stiil,

baade store og smaa komne for Lyset.
Borrebye.TF.685. CP Foranderllg-hed,
en. flt. (sj.) -er. især til foranderlig 2: ube-

. Raatrjkt */» 1922 14
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standighed. lykken er foranderlighed under-
given. Moth.AlSS. mangen Gang fandt (vi)

en Foranderlighed i hans Meninger, som
var os paafaldende, Mynst.Saml.xix. Da-
mernes Foranderlighed (er) blevet til et
Ordsprog hos alle Folk. Grundtv.BrS.43.
(vejrligets) Foranderlighed. CVaupeU.(Fæd-
rel.^U1859.1.8p.l).

\\ f jf. foranderlig 3:

Denne Kraft i alle sine Foranderligheder
(o: forskellige, varierende former) foraar-

sager aUe forskieUige Bevægelser. Suhm.
11.88.

forandre, v. [fcor'an'dra] forandre.
Høysg.AG.6. -ede. imp. (1. hr.) forandr (Mik-
kels.Sprogl.209) ell. forandre (JBaden.Gram.
139, jf.EJessen. G^'am.l23). vbs. -ing (s. d.) ell.

t -else (Langebek.Breve.36). {ænyd. d. s. (ogs.

i bet. „overdrage, anvende") (jf. ænyd. foræn-
dre, SV. foråndra, fra ty. veråndernj, fsv.

forandra; fra mnt. voranderen, overlade, for-
andre; jf. ændre)

1) give (noget) andre egenskaber; gøre
anderledes; lave om; især om (mere ell.

mindre) indgribende, men dog kun del-
vis omdannelse, der fuldbyrdes gradvis
ell. forholdsvis langsomt (jf. dog bet. l.i

slutn. og 1.2 slutn .). 1.1) Den Lov, som Kon-
gen giver, maa ingen Mand aftage eller

forandre. jDL.1—1—2. (gud) forandrer Ti-
der og Timer, han afsætter Konger og
indsætter Konger. Dan.2.21. Nu tencker
jeg icke meere hverken paa min Hustrue
eller Mester Erich, saa blev jeg forandret
af det sidste Glas. Holb.Jep.1.6. hvad en-
gang er giordt kand icke forandres (o:

gjort gerning staar ikke til at ændre). Holb.
Jean.I.l. *Det troede du . . indtil du,

|

Mig til Behag, forandrede din Tanke. Ew.
Y.108. *Det, som Guderne befale,

|
Kan

ei Mennesket ioTZ.ndire.Heib.Poet.III.74.

Ingen Skat kan paalægges, forandres eller

ophæves uden ved Lov. Grundl.(1849).§51.
Trætheden tvang ham tU at forandre Stil-

ling. Sc^and.rj^.J.^O^. han velsignede, og
jeg kan ikke forandre (Chr.VI: afvendej
det. 4Mos.23.20. Hjemløshed og Nød havde
forandret dem til det Yærre. JVJens.Br.
235. At forandre Fart. Wolfh.MarO.376.
han har forandret Kursen til 2 Streger
nordligere. Scheller. MarO. 227. forandre
signaler, se Signal, (nu næppe br.) i udtr.,

der betegner, at en person skifter (ansigts)-

farve (p. gr. af sindsbevægelse olgn): mine
tanker forferdede mig meget, og al min
farve blev forandret paa mig (1871: jeg
skiftede Fai\e).Dan.7.28(Chr.'VI). hans
aasyn og farve, som blev forandret, (1871:
hans Aasyn og forandrede Ansigtsfarve^
gav tUkiende, hvor saare bange hånd var
i Mertet. 2Makk.3.16( Chr.VI). jf.: Grevin-
den (har) noget dristigt og uforfærdet i

sit Væsen . . hun kand ikke let blive for-

andret eller rød i Ansigtet. PameZa.l.i 08.
(nu næppe br.) abs.: af de faa (islændere)

ere nogle saaledes engagerede, at de ikke
vil forandre (o: skifte beskæftigelse). Lange-

bek.Breve.367.
|| forandre paa ell. ved

noget, gøre visse dele af en ting anderledes;
lave om paa ell. ved; ændre, (hun) er
temmelig snar til at forandre ved sit Avls-
brug. Thyreg.UdvFort.I.186. han søger at
forandre paa sit sprog

j
|| m. overflødig

adverbiel udvidelse (nu næppe i omhyggeligt

^W-! jf- omforandre). Dend Politiske Kan-
destøbers Comoedie Forandret anderledes

10 end den tUforn har været trykt. JRPaulli.
(bogtitel.1724). det ufattelige i, at Gud . .

skulde kunne lade sig omstemme og for-

andre om paa sin Styrelse. ZakNiels.B.86.
de har forandret huset helt om

j || f om-
danne til det værre; forværre; forvende.
det bør ikke konger at drikke viin . . At
hånd ikke (skal) forandre (1871 : forvende^
alle elendige folkes sag. Ords.31.5( Chr.VI).

II
(nu næppe br.) m. h. t. hurtig ell. fuld-

20 stændig omdannelse: forvandle (jf. bet. 1.2

slutn.). vi skulle vel ikke alle hensove,
men vi skulle alle forandres (1907: for-

vandlesj (paa den yderste dag).lCor.lo.51.
*En om Morgenen kan vandre

|
Sterk og

saftig som en Eeg,
|
Aftenen kan ham

forandre
|
Til at ligge død og hleg.Stub.

45. t.2) refl. *Den Dag saa kort, den Nat
saa lang,

|
Forandrer sig

|
Saa lempelig.

smst.67. Vinden forandrer sig (o: drejer).

30 Scheller.MarO.227. ofte om ændring i en,

persons ydre, opførsel, karakter: jeg. Herren,
har ikke forandret mig. Mal.3.6. *jeg har
mig dog endeel forandret —

|
Om til det

Bedre, kan jeg selv ei see.4aresfr.509. for-

andre sig til sin fordel, se II. Fordel 3.
||
{lign.

anv. i ænyd., nt, hty.; nu især dial. (Junge.
16. Feilb.); jf.: „et Udtryk, vor Tiids Ung-
dom haanligen vrager, og som de under-
kuede Gamle altsaa ikke ret tør bruge."

40 Rahb.Tilsk.1796.494. „i dagUg Tale."lfO.)
gifte sig. *En vakker Brud! Neyl største

Tak!
I
Jeg ikke mig forandrer. jKeenfe.J. 70.

(man kender ikke) Aarsagen, hvorfor Kong
Friderick (II) fra den første Tid, da hånd
. . paa disse Kigers Throne opsteeg, aldrig
ville tænke paa at forandre sig, eller be-
kymre sig for at opsøge sig een Ægte-
Mage. S^an^e.C^rJF.^. Grundtv.E.157. jeg
har , . tænkt paa at forandre mig — med

50 Fru Ottesen. Esm.IIL279. Wied.Thum.33.
„Du mener maaske, hvis jeg ikke „foran-

drer mig", som Bønderne siger," lo Emmy.
GyrLemche.NB.148. IIalleby.167. om en kvin-

de: (jeg) kan forlade Klosteret, om jeg
engang skulde faae isinde at forandre mig.
Blich.II.52 7. spec: indgaa et nyt ægteskab.

(Kalk.1.589). Moth.A132. er det sandt . . at

du har i Sinde at forandre dig: forskyde
din Dronning, og tage dig en anden?

60 Grundtv.Snorre.III. 242. TroelsL.XII.126.

jf.: Maren. Hjulmandens vil sælge deres
Vugge. Skal vi ikke købe den? Jeg . .

kan (ikke) leve ret længe; dersom du saa
vilde forandre dig igen, saa kan du jo

gærne faa den nødig. PMøll.II.30.
jj

(nu
næppe br.) m. h. t. hurtig ell. fuldstændig om-



218 Forandring: forankre 214

dannelse: forvandle sig (jf. bet. l.i slutn.).

*Sorrigs Qval
|
Til Glæde sig forandre

skal. Kingo.2o2. Hine Trusler forandre sig

nu til gode Ord og 'QønnQV.EngelstJPhU.
234. 1^) part. forandret brugt som adj.

Moth.A133. saa snart hånd fik at vide den
Lykke Herren var vederfaret, blef hånd
saa forandret, at hånd er færdig at briste

af Kierlighed til haim. Holh.Arao.13sc. ak!
hvor forandret! £lich.(novelleiitel.l828) (jf.
Arlaud.187). (hun var) bleven saa forandret
i den sidste Tid . . hendes Udseende (havde)
tabt sig foruroligende. Ponf.ZP.7J7.i^4.
de forandrede ydre Vilkaar, som de „sur-
rende Staalhjul" skabte for Mennesket,
(vilde) efterhaanden . . omforme ogsaa
dette selv. stnst.Sl. jf. (sj.): Forandret-
hed (er) en stærkere Magt end Uforan-
derlighed. ZieriJ^Z.38. P den forandre-
de bredde, J, det stykke af breddemeridi-
anen, der ligger ml. den breddegrad, et skib

gik ud fra, og den, det kommer til. SøLex.
(1808).49. Harboe.MarO.62. Scheller.MarO.
227. den forandrede længde, ^ /<pn^-

deforskellen ml. den meridian, et skib gik ud
fra, og den, det kommer til. SøLex.(1808).49.
Harboe.MarO.266. Scheller.MarO.227.

2) ombytte m. noget andet af samme art;

skifte, (de rejser) for at forandre Luften,
og see noget Nyt. JSneedJI.99. efter lang
Søgen fandt han Bonaventura, der havde
forandret Bohg. HauchJ.431. nu oftest m.
overgang tU bet. 1 : han har forandret (efter)-

navn
i

Forandring^, en. [fmr'an'dreri] Høysg.
AG.59. flt.-er. {ænyd.d.s.; vfts. <tZ forandre)

1) til forandre i; ogs. (mere konkr.) om
resultatet: forandret tilstand, forhold osv. l.l)

til forandre l.i. (han) gav sit Samtykke
til . . en Forandring af Tribunalet. £ic.ri.
190. *Tiden, som forandrer alt,

|
Foran-

dring giorde i hans Sind. Wess.85. Den
store Forandring, som i Aaret 1660 var
foregaaet med Regierings Formen. Nørreg.
PrivatrJ.2. (jeg har) anseet det for rig-
tigst at lade (digtet) (skjøndt med noaie
Forandringer og Forkortelser) trykke.
Hauch.SD.I. vin. Forandringer i disse Be-
stemmelser kunne skee ved Lov. Grundl.
(1849).§24. Den objektive Forandring af
en Fordringsret kan være en Forandring
af dens Indhold eUer af dens Retsbeskyt-
telse. La8sen.AO.603. \\ om det at (ell. hvor-
ved) ensformighed brydes; afveksling. Sy-
net (a: blikket) forlader ikke saa snart en
Figure (o: i maleriet), førend det finder
Forandring udi en anden. Wiedewelt.T.24.
Ords.24.21 (se ti. foranderlig 2). f det at

noget gentages paa en lidt ændret maade,
med visse cendringer; variation. Anden
Forandring Af Første SpU, Som Begynder
Med Den Mørkes Syv Og Tredivte Træk.
Skak.(1773).48. MusikL.(1801).280.jf: Alle
Sorter Bømetøy af adskillige smukke For-
andringer (o: i forskellige farver, mønstre
osv.) og gandske nye Fasong (er) at be-

komme, 4rfr.Wii76-2.frp.i3. for en foran-
drings skyld ell. til en forandring,
for at bryde ensformigheden ell. prøve noget
nyt; tU en afveksling. 'Engang Mercurius
og Jupiter faldt paa,

|
For en Forandrings

Skyld og Tanker at forslaae, | At fore-
tage sig en Lysttour ned til Jorden. Wess.
75. til en Forandring begyndte jeg at
tænke paa at tage aktiv Tjeneste. TE.Nr.

10 178.2. JakHansJ^nkritiskTid.(1897).103. ta-

lem. (undertiden m. overgang tU bet. 2): for-
andring fryder {efter lat. varietas delec-
tat, se Arlaud.55) Forandring fryder: der
var nu en blond, lille fin Kusine (som han
forelskede sig i); den forrige var høj og
hT}inet.SchandJ'.191. forandring fryder (eU.

er stundom godj, sagde fanden, han dan-
sede i glasbukser (ell. tog glasbukser paa
ell. bed i en snebold;. PalMJL.II.718.

20 Mau.2259. jf SchackJ236. U) til forandre
1.2. Lysenes Fader, hos hvilken er ikke
Forandring eller Skygge af Omskiftelse.
Jac.1.17 (jf. Kingo. 278). der kommer An-
neke, hun veed endnu intet af denne For-
andring; thi hun har saadan gemeen Kand-
støberske Mine og Gang endnu.5oZ6.^anrf«<.
IV.1. Conjugatio er Forandringer, der skeer
i \exhuva. Høysg. AG. 59. (der) skeer en
meget betydelig Forandring til det Bedre

30 med ]i2ixn.Hrz.XlV.36. Der kom virkelig
Forandring i Veiret. HCAnd. VIIJ68. Nav-
net Maanedkommer af ^»jaane«;, den voxer
underligen under sin Forandring (Chr.VI:
forvandling). Sir.43.9. Forandringen i hans
økonomiske Forhold . . gjorde det nød-
vendigt for ham at indskrænke sig. Pont.
LP.VIIJ68. 'Jeg digter denne Hymne til

Forandringens Lov,
|

til Kræfterne, som
uophørlig skifte.SophClauss.M.20. jf.: Soel-

40 hververs forandringer (1871 : Solhvervs-
Forandringerne;, og tiders omskiftelser.
Visd.7J9( Chr.VI). f spec. (nu iscer dial.,

jf. forandre 1.2 slutn.) om indgaaelse af
(nyt) ægteskab. *Jeg veed du tager Deel i

den Forandrings Glæde,
| Som Himlen

har bestilt for hendes Enke-Sæde. JFriis.
115. man havde saa ofte undret sig over
det complet indrettede Hnus, han havde
skaffet sig, inden han endnu syntes at

50 tænke paa Forandring.S»66J.i,25. B C„Tale-
spr.*^ Levin.) om den maanedlige renselse;

menstruation. Tode.SU.332. Sal.XII.665.
Feilb.IV.153.

2) til forandre 2 (jf. Navneforandring;,
Forandring paa Madden er anden og an-
den Mad. Høysg.S.329. En Forandring af
Luft og Opholdssted ansaae jeg for det
tjenligste 'M.iddel.Winth.Nov.118. Man kan
blive blind ved den pludselige Forandring

60 af Lys og Mørke. ^ier/c.FJ..253.

for-anfert, part. adj. [V.I.2] (nu næppe
br.) tidligere anført; ovennævnt GraahP'T.
1.210. PAHeib.USMl. MBJ856.301.
forankre, v. [fmr'aii'^ra] -ede. vbs. -inr

(s. d.). {cenyd. d. s.; fra ty. verankem; jf.
ankre) 1) X til 1. Anker 1: gøre fast v. hj.

14?
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af et anker; lægge for anker (jf. ankre i).

(svømmeflaaden) skal være solidt forankret.

Gymn.II.190. forankre en Bøje for 2 A.n-

kere.Scheller.MarO.227. \\ (&, 1. hr.) hil-

Udi. den jødiske Race . . er i Besiddelse
af stærke, utrolig fast forankrede (race-

mærker).Kehler.(Pol.'V9l920.7.sp.l).jf.u.FoT-

ankring 1. 2) (fagl.) til I. Anker 2 (jf. an-

kre 2): fastholde bygningsdele v. hj. af ankre.

Sal.II.782. SaUVIII.408. Forankring,
en. flt. -er. 1) J^ som vbs. til forankre 1;

ofte mere konkr.: det, hvormed noget er for-

ankret (anker, ankertov osv.). (minerne) har
løsrevet sig fra Forankringen og driver

oppe i Overnsiden.PoUyiol906.1.sp.5. bil-

ledL: Den nationale Følelse er her foran-

kret i den religiøse, og det er en Foran-
kring, som ikke findes stærkere. Jøj-^^/Da^'
Nyh.^yioWll.l.sp.l).

II
hertil: Forankrings-

§rejer (Wolfh.MarO.238), -redskaber (Mil
\kn0.77)ofi. 2) (fagl.) til forankre 2; ofte

mere konkr.: det, hvormed en bygning(sdel),

et bolværk olqn. er forankret. Gnudtzm.Husb.
61. SaVVIII.408. \\ /leriii; Forankrings-bolt
(SaUVIIL408), -faskine, -pæl (MilTeknO.
77) ofl.

loranledig^e, v. [f(oranile'9i(q)8] (-f

foranlede. Moth.L74). -ede. vbs. (nu næppe
hr.) -else (vAph.(1764). VSO.), jf Foran-
ledning, {dannet af anledige (anlede; jf.
SV. foranleda) efter ty. veranlassen; nu især

i stift bogsprog, navnlig emb. og Y) være
ell. blive (især: den tilfældige, ydre)
anledning til. 1) være anledning til, at

noget (især noget abstr.) kommer til at eksi-

stere ell. sker; give anledning til; (indi-

rekte) bevirke ell. fremkalde, ^.^)ialalm.

Moth.F289. I Sielen foranlediger enhver
Gienstand, eller i det mindste kan den
foranledige en dobbelt Forestilling. Basth.

(Bahb.LB.1.427). Det har just ikke foraar-

saget, men dog foranlediget denne Ulykke.
VSO. Denne Ensomhed foranledigede en
Begivenhed, der blev af overvejende Ind-
flydelse paa hans hele Fremtid. Goldschm.
1.43. en Hest (kan) foranledige, at en
Mand viser sig latterlig, men Hesten har
ikke Magt tU at gjøre ham latterlig. Eierk.

VII. 453. Hans „Groom" hviskede ham
Noget i Øret. Det foranledigede, at (han)
vendte sig om. Schand.BS.53. det maatte
være et Brev fra hans Forlovede, der
havde foranlediget hans pludselige Be-
stemmelse. PontLP.VII.160. JakKnu.F.
206. 1 .2) m. obj. og hensobj. (jf. foraarsage I.2;.

der (maa) ikke derved . . foranlediges
Statskassen forøgede Omkostninger. Tje-

nesteregl.229. 2) m. person-obj.: være ell.

blive anledning til, at en person hand-
ler ell. optræder paa en vis maade (jf.
foraarsage 2). Foranlediget ved det be-
drøvelige Udfald, som Simons Markends-
ture som oftest tog, havde Karen rigo-

ristisk søgt at indskrænke deres Antal til

det mindst mulige. ^a/y. Fi^.iiS. (emb.:) I

skrivelse af 1. ds. har ministeriet udbedt

sig nærmere oplysning om (osv.). Saaledes
foranlediget skal man herved bemærke
(osv.).

i II
især m. følgende præp.-led, indledet

m. til. VSO. (præsten var) ved Eet eller

Andet bleven foranlediget til at komme
paa denne Sag. Sibb.II.28. Huslige Forhold
. . foranledigede . . hendes Moder til at
begive sig ned til Holsten. Holst.V. 103.
Naar en Mand med gravitetisk afmaalte

10 Skridt gaaer gravitetisk gjennem Gaden,
foranlediges man tU at tænke: det maa
være noget Valmindeligt. Kierk.XIV.162.
(der var) forefaldet noget, der foranledi-
gede Præstefolkene til et hastigt Opbrud.
Pont LP.VII. 163. ofte i forh. finde ell.

føle sig foranlediget til, føle at man
bør gøre noget; føle tilskyndelse til. en For-
tolker af den hellige Skrift (har) ved det
Sted om Lilierne . . fundet sig foranle-

20 diget til . . at oplyse: at Keiserkronen
voxer vild i hine Egne.Kierk.VIII.2o8. hun
fandt sig ikke foranlediget til at ytre No-
get til Nogen derom. Schand. SF. 10. det
skulde glæde os, dersom De vilde føle

Dem foranlediget til at gøre Brug af vor
Tjeneste. Ludv.105. Foranledning, en.

[f(nran'le'9neii,-'le9'neii] flt. (1. br.) -er(Mynst.
(MO.)). {dannet efter ty. veranlassung som
vbs. til foranledige; „sjeld."Lei;m; især tJJ)

2a anledning (2.i); nu næsten kun om hvad
der bevirker, at en person handler paa en
vis maade. VSO. disse Tider (er) kun her-
ovenfra . . bestemte saaledes, uden For-
anledning fra Menneskenes Side. Mynst.
(MO.). Kun saa Meget havde de i deres
Dødstime kunnet forklare, at Foranled-
ningen tU. det tredobbelte Mord blev
aabenhax. Ing.EF.XIII.35. Hvad kan da
ikke skee . . ved den ringeste Foran-

40 ledningl Goldschm. Hjl. III. 100. ofte efter

præp. paa: I Aaret 1872 blev paa min
Foranledning de første Arbejder af (Ibsen)

oversatte paa Tysk. Brandes.XII.192. Paa
Foranledning af Herrer Wilh. Sørensen
& Co., her, beder vi Dem til vor Debet
acceptere en Tratte. HCBiis.Da.Handels-
korrespondence. 11.(1919). 132. paa given
Foranledning kunde jeg ikke lade være
at svare, at jeg ikke var Katolik, brandes.

50X1.62. ESkram.GC.69.
foran-sat, part adj. spec. (gram.): Af

bestemte Kendeord gives der . . det efter•

hængte (og) det foransatte. Mikkels.SproglS.

45. -staaende, part adj. [-isdå'ana]

1) (l.br.) til toran 1.1: vAph.(1759). (med.:)

Foranstaaende Kjertel (Prostata). JPrtnwm.

217. 2) CP til foran I.2: MR.1856.236. 50 år

er forløbne, siden foranstående arbejde
tremkom.VilhThoms.Afh.IL239. ieghaaher,

60 at foranstaaende . . Satser passer Dem.
Ludv.105.
O foranstalte, v. [fcoranisdal'da] -ede.

vbs. -ning (s. d.). {efter ty. veranstalten;
jf.

anstalte. Anstalt (l.i)) træffe forberedelser til;

gøre anstalter til; ordne; sørge for; ar-
rangere, (en amtmand skal) foranstalte
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Lovens Tvang og Execution hos den Skyl-
dige. StampeJ.43. den Vogn, hendes gjæst-
frie Vært havde foranstaltet (nu alm.: sør-

8et for, skaffet; til hende. Blich,ILo84.
erfor agtede jeg det fornødent at for-

mane Brødrene, forud at drage til Eder,
og foranstalte ('C%r. 77; tillave; 1907: bringe
i Stand; Eders forud tilsagte Gave. 2Cor.
9^. m. atrsætn. som obj.: ordne det saaledes,

at; sørge for at. (hun havde) foranstaltet,

at han Eunde forlade Gaarden . . saa tidlig,

hanvilåe.Ing.VSJII.154. Hwasea (havde)
foranstaltet, at vi Mandfolk spiste Frokost
i Hangen. Blkh.III.oS6. jf. (sj.): 'Han for-

anstaltede dog næste Dagen
|
Den Tømmer-

svend en Stevning sendt. TVess.Si. | nu
ncesten kun (foruden det ndf. nævnte tilfælde)

m. h. t. et større arrangement (især af festlig

art), hvori mange personer medvirl^r; ar-
rangere, aldt det, som til Hyldingen
foranstaltedes, skulle til intet giøres. Slange.
ChrIV.192. saa er det og foranstaltet, at

(man) hver Nat maae have Vagt paa Raad-
stnen, hvilket kaldes Brandvagt. Stampe. I.

154. PAHeib.SkJII.14. Om Formiddagen
var der foranstaltet en stor 3agt.Ing.EF.
YIIIJ.25. jeg (besluttede) at paaføre hende
Krig. Denne blev saaledes foranstaltet, at

jeg skulde føre en Hær af alle Drenge
mellem 7 og 10 Aar, hvorimod hun skulde
være Anførerinde for alle Piger mellem
14 og 20. Schack.95. der er bievet foran-
staltet en indsamling til fordel for rus-
serne

i y sørge for udgivelsen af et skrift
olgn.; besørge, (den) af (Liehenberg) for-
anstaltede . . Udgave af Ewalds såuoilede
Skrifter. Brandes.II.218. Pol.*U1922.2.sp.3.
GJ Foranstalter, en. (1. br.) M. var af
Høitidens Foranstalter kaaret til Ordfører.
Bahb.E.V.237. Foranstalterne af den saa-
kaldte Cambridge-Udgave. Brandes.yiII.
147. (9 Foranstaltning:, ^^- flt- -«r>

vbs. til foranstalte; især (mere konkr.): an-
stalt ell. forholdsregel til forberedelse
eU. ordning af noget: ogs.: den indførte
ordning ell. indretning af noget. Ga-
dernes Reenholdelses Foranstaltning be-
gyndt lo81. Adr.'yil762.sp.3. Tode.ST.II.
78. hans Navn staaer skrevet ved saa
mange af de meest velgiørende Foran-
staltninger (o: „institutioner") i vort Land.
Mt/nstJonstr.lo. mange gode Foranstalt-
ninger (Chr.VI: rette ting; 1907: Forbed-
ringer; giøres for dette Folk ved din
Forsorg. ^/)(?.^4.5. en ufolkelig eUer una-
tional Beslutning, Foranstaltning eller

Gjerning af Regeringen. GoldschmJV.368.
Guds naadige Foranstaltninger til Syn-
deres Frelse. Katek.§o4. de Foranstaltnin-
ger, en saa lang Rejse gjorde nødvendig.
JPJac.1.224. TU de Foranstaltninger, der
har . . en væsentlig Betydning for Fjerkræ-
avlens UdvikUng . . skal nævnes Opret-
telsen af særlige Foreninger. ZandftOJ^J.
168. jf.: Envoyen gav Bonden en Flint
at skyde Dievelen ihiel med foruden anden

ForanstaltDing. ÆreboeJ60. træffe ell. f
føje foranstaltninger: For den freqi-

mede Cardinal . . blev der føiet Foran-
staltninger paa Slottet, som til et længere
Ophold. Ing.KE.1.96. StampeJ.96. Ved en-
hver Skarpskydning skulle de nødvendige
Foranstaltninger være trufne til at sikre
det omgivende TeTTam.Skyderegl.40. paa
ell. (nu7.br.) efter ens foranstaltning,

10 ordnet, arrangeret af en. efter Grev \ .s

Foranstaltning skulde Forlovelsens høi-
tidelige Erklæring finde Sted . . i det Øie-
blik, et glimrende Fyrværkeri antændtes
i Haven. Ing.EF.V. 152. (han blev) hængt
udenfor Kjøbenhavn efter Foranstaltning
af Torbern Oxe. CPalM.O.305. paa Foran-
staltning af Hofjægermesteren (var der)
bleven afholdt et Par offenlige Møder.
Pont.LP.Y111.74. HCRiis.Da.Handelskorre-

M spondence.II.(1919).134. | f ordre ell. (skrift-
lig) udtalelse, hvorved noget ordnes, at ind-
hente den commanderende Generals For-
anstaltning herom. MB.1742.840.
t for-antegnet, part. adj. [V.I.2] (jf,

-anført;, nu (skal der) være flere Kirker,
under forantægnede Stifter, end af hannem
ere^ optægnede. Borrebye.TF.718. \. -ar-
bejde, et. [V.2] forberedende arbejde; ofte
m. h. t. litterær ell. kunstnerisk produktion:

30 forstudie; udkast; skiise. et Forarbeide, der
savner en væsentlig Deel af den Virkning,
som det fuldendte Konstværk frembringer.
Høyen.Thorv.l3. Han betragtede hele dette
. . lærde Forarbeide (o: at slaa gloser op)
som et nødvendigt Onde, at han kunde
komme til — at læse Brevet fra den YÅ-
skede.Kierk.XII.317. de til mine danske
Sprogøvelser hørende . . Forarbeider. CK
Molb.(Brøchner.BrJ38). han skal have sig

40 bygget en villa derude; forarbejderne er
allerede begyndt

i
IL O -arbejde, »

[ifmrBribai'da, -Sa] -ede. (efter ty. vor-
arbeiten (jf. I. -arbejde, I. -arbejder); 1. br.)

udføre forarbejde; forberede, hans Fortie-
nester (fortjener) Erkiendelse af enhver,
som veed, hvormeget han (o: litteratur-

historikeren Eichhom) ved sin Lærdom og
vidt udbredte Virksomhed har forarbeidet
for Efterkommere. J/oK>.^.i5. Han fandt

50 meget forarbeidet for sig. MO. fortiden,
der på sin vis beskedent har forarbejdet,
hvad der nu her træder os i møde. AD
JørgJI.215.

fl
(sj.:) I Mangt og Meget

har jo Montesquieu ellers forarbejdet (Vol-
taire) (o: brudt vejen for ham). Brandes.
VoltJI.235.

IIL forarbejde, v. [fmrBr'bai'da, -da]
-ede. vbs. -ning (s. d.) eU. (nu 1. br.) -else

(Moth.A168. Holb.EpJII.244. VSO. Gold-
éo 8chm.XSU.VII.219. MO.). (ænyd. forar-

be(j)de, fsv. forarbeidha; fra mnt. vorar-
beiden (ty. verarbeiten;; jf. II. arbejde 3;
især O)

1) frembringe eU. tilvejebringe ved
arbejde, l.l) m.konkr.obj.: tilvirke; lave;
nukunom haandværks- elLfabriksmæs-
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sig virksomhed: forfærdige; fabrikere,
(de) lærede . . ikke alleene at bruge, men
end og at forarbeyde Gevær (o: vadben).

Holb.Herod.230. Byens Fabriker forarbeide

meest Isenkram-Vare. FrSneed.I.531. (kine-

serne) ere store Mestre i Forarbeidelsen af

kostbare .. Ting. Goldschm.NSU.VII. 219.

allehaande forarbeidede Sager (Chr.VI:
giort tøy). 4Mos.31.51. forarbejde klæder

\

rf.: Saa Udet som Bien i at forarbeide sit

vox og sin Honning, tager Hensyn paa
Cours eller Fabrikspriis, saalidet digter

den sande . . Digter med slige uværdige
Hensyn. Rahb.Sandsig.652.

\\ f præs. part.

m. passivisk bet. paa det hånd desto bedre
debit kunde erholde paa samme sit eget
for arbeidende lak, vUle vj . . forhøye
tolden. Cit.l705.(KbhDipl.VII.762). 1.2) ^GJ,

nu især bibl.) m. dbstr. obj. *Hvert Vers,
som man har læst paa disse første Sider,

|

Der jeg var under Veys, er forarbeydet
(o: digtet) åa. Falst.0vid.28. nu kun m. obj.,

der betegner lykke, skæbne olgn.i jeg giør

mig en Ære af, at have forarbeidet min
egen Lykke. PAHeib.(Rahb.Min.l788.II.
212). En Mand skyder ikke Skylden paa
sin Skæbne . . han forarbejder den selv.

FEBenzon.GR.272. især i udtr. forar-
bejde sin (sjæls) salighed olgn.: for-

arbeider (1819: arbeider paaj eders egen
saliggiørelse med frygt og hevelse. Phil.

2.12( Chr.VI). han meenede at forarbeide
sin Siæls Salighed ved at giøre vel imod
Kirkens Tieneve.Holb.DH.1.190. Brors.153.

JSneed.I.6.36.95.130. Kierk.Y.103. jf.: saa-

dan indre Følelse af sin egen Syndighed
og Intethed skal man forarbeide i sig til

sin Sjæls Salighed. Si66.II.85.

2) gøre til genstand for arbejde.
2.1) t bearbejde jorden m. avl for øje; dyrke.
En Mængde af (de vilde folk) samle den
hele Afgrøde i en fælles Lade, efter at

de med forenede Kræfter have forarbeidet
toraen. Eraft.VF. 180. VSO. 2.2) under-
kaste et raastof en haandværks- ell.

fabriksmæssig behandling, hvorved det

gøres færdigt til brug. 2Mos.38.24. Uld
forarbeides i Bøndernes egne Huse til

Vadmel. Cit.l736.(JySaml.4R.II1.255). Vi
have Jern i vort eget Rige, og kunde
forvandle det til Guld, om vi toeg det i

vore Hænder og forarbeidede det. OeconT.
1.23. Affaldet fra Proppeskæreriet . . kan
forarbejdes til forskelligt, t. Eks. males til

Linoleum. MentzO.Pl.360.
|| (1. br.) billedl.,

om kunstnerisk bearbejdelse af et stof. ganske
nden Model kan ingen Kunstner male, og
ganske uden Forarbejden af Virkeligheds-
stemninger ogVirkelighedsindtryk (kan) in-

gen Digter digte. Brandes.III.561. Drachm.
HI.236.

3) t gøre ell. udføre (et arbejde), hans
Majestet (vilde) aUtid findes viUig i at for-

arbeide alt hvad som kunde contribuere
til begge Rigers Freå. Holb.DH.II.428.

I. For-aroejder, en. (sj.) til II. for-

arbejde. Man kan . . uden Feil, disse For-
arbeidere uagtet, tillægge Hugo Grotius
det Hædersnavn af Naturrettens Fader. AS
Ørsted.DydelærensPrincip. I. (1 798).23. Han
havde . . kun været Forarbejder og Samler.
Høyen.(FædreU^U1852.2.sp.2).

II. O Ferarbejder, en. Cf Forarbej-
dere;. (I br.) til III. forarbejde 1. (Kalk.1.

590). Disse mangfoldige Forarbeidere, og
10 . . Forbrugere af mine Varer. Rahb.TiUk.

1792.88. VSO. D&H. jf.: han forventede
den Stad, som haver Grundvold, hvis Byg-
mester og Forarbeider fCAr.FJ; Forarbei-
dere; 1907: Grundlægger; er Gnå.Hebr.
11.10.

II
til III. forarbejde 1.2. enhver er

sin egen Lykkes Forarbeider. JSneed.VIII.
128. tSJ Forarbejdning:, en. flt. -er.

vbs. til III. forarbejde (if. VSO. og MO.
sjældnere end Forarbejdelse;. 1) til III. for-

20 arbejde l(.i); ogs. (især t) mer ell. mindre
konkr., om den maade, hvorpaa noget er

tilvirket ell. forfærdiget, ell. om det (den
ting, vare), der er forfærdiget, elegant
Damelinned . . 1ste Kl. Forarbejdning. Nat
Tid.^VBl913. M. STill. 1. sp.4. Udelukkende
bedre Konfektion, deriblandt mange Mo-
deller, saavel som vore egne gode Forar-
bejdninger. Poi.7ii95i.5. 2) til III. forar-

bejde 2. 2.1) t til III. forarbejde 2.i. jordens
30 forarbeidning (1871: Agerdyrkning;. Sir.7.

16(Chr.VI). 2.2) finil. forarbejde 2.2. Uldens
Forarbeidning til Strømper . . giver en ikke
uvigtig Indtægtskilde. rra;j.*IJ.7iO. Blik,

der er bestemt til Forarbejdning. OpfB.^
VII.236.
forarg^e, v. [fmr'Br'qa] -ede. vbs. -else

(s. d). (glda. d. s.; fra mnt. vorargen (vor-

argeren), <y. verargen; se arge, arg) 1) ('»«

kun dial.) gøre daanig, slet, ringe; forringe
40 (jf- arge 1). Moth.A182. || især refl. ell. i

pass.: forringes; om levende væsen: af-
magres; tabe sig; skæmme sig. Døer
Fænnedet (o: kvæget), eller forargis, for

hans Forsømmelse.I>-L.5

—

8—11. Junge.378.
Feilb.I.335.IV.153. 2) (bibl.) forlede til noget

slet; spec: bringe til fald ell. usikkerhed i

religiøs tro; bringe til vildfarelse ell.

synd. dersom dit høire Øie forarger dig,

saa riv det ud, og kast det fra dig. Matth.

M 5.29. hvo som forarger Een af disse smaa,
som troe paa mig, ham var det bedre, at

der var hængt en MøUesteen om hans Hals,

og han var sænket i Havets Dybhed. smsf.

18.6. naar de have hørt Ordet, annamme
(de) det strax med Glæde; dog have de
ingen Rod i sig, men blive ved tU en Tid,

naar siden Trængsel eller Forfølgelse skeer
for Ordets Skyld, forarges de strax. Marc.
4.17. jf.: Betragt ikke en jomfru, at du

60 skal ikke forarges ved begierlighed til

hende (1871: mkQ skal ærgre dig over
Straffen for hendes Sli-jlå). Sir. 9.5(Chr.VI). iM
3) vække ubehag, ærgrelse, harme, vre- I
de, anstød olgn. hos en; i rigsspr. nu næ-
sten kun om krænkelse af moralske eU.

religiøse følelser, sømmelighedsfølel'
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se olgn. der Jesus vidste ved sig selv, at

hans Disciple knurrede over dette, sagde
han til dem: forarger dette 'EdeT?Joh.6.61.
forarge . . Høviske øren. Moth.A182. just

denne Conduite som vilde forarge en an-

den, er Tønder til min Elskov. Holb.Usynl.

Li. saadann u-gudelig Troeløshed er be-
dreven, som vil forarge den heele Verden.
8a.UHHJV.3. *Digt'ren tugtig skrive maa

|

For aldrig at forarge 'Sæstea. Bagges.Ep. lo

170. (M.C.Bruun) vil kæmpe paa P. A. Hei-
bergs Side, tirre Borgerskabet, vække Røre
indenfor Vesterport, forarge Borgermusi-
ken.Leop.LR.27. Esp.81. FeilbJV.153. || i

pass. ell. (nu 1. br.) refl.: føle sig (moralsk
osv.) krænket; ofte i forb. m. præp. over
eU. (nu kun bibl. og foran personbetegnelser)

paa. Da siger Jesus til dem (o: disciplene):

i denne Nat skulle I alle forarges paa mig.
Matth.26.31. over (faderens) Fængsel og ao

haarde Skiebne (havde) mange . . saaledes
forarget sig, at den ypperste Præst . .

veigrede sig ved at udraabe ham for

Konge. Holb.Hh.l.148. 'Jeg ikkun vil om
en lovmessig Elskov skrive,

|
Og ej et

ord, som man sig kand forarge paa (nu:
over). Falst.Ovid. 37. 'Forarges paa (nu:
over) hans (o: fattigmands) Ringhed ei!

|

I fattig Dragt paa alfar Vei
|
Gaaer Herren

til Guds ÆTe.Ing.RSE.VII.40. man kan io

forarges ved at see, hvor han kan gjøre
sig lækker. Gylb.KV.73. mange Mennesker
(vilde) have forargedes paa (Kristus) der-
som de havde levet samtidigen med ham.
Kierk.XII.83. jeg (o: en ung dame) har
Noget at hviske til Fris . . Forarg Dig
ikke, søde Augusta . . Thomas Fris er
min gamle Kammerat. Sc^iand. 72^.71.530.

L. og P. vare hver paa sin Maade blevne
dybt krænkede, man kan vel sige, moralsk 40

forargede, da Rygtet om deres Forældres
Ægteskab naaede dem. sa.SB.o3. 4) f for-

bryde sig mod (en lov); krænke. *Dog er
din Lov jo ey derved forarget hlevetFalst.
Ovid.37. 5) (efter ty. einem etwas verargen)

f m. obj. og hensobj.: tage en noget ilde
op; fortænke en i noget. Kun disse faa
Ord forarge man mig ikke ! Mynst.BlS.1.
323. at han (gør) den ham betroede Time .

.

til en Bede-Time, vil neppe kunne for- 50

arges ham. sa.FK.449. forargelig, adj.

[fmriBr'qali] adv. -t eU. (f) -en (Moth.A183.
Boi-rebye.TF.190. VSO.). (ænyd. d. s.) til

forarge 3: som vækker ubehag, ærgrel-
se, vrede olgn. ell. (nu især) moralsk ell.

religiøs krænkelse, anstød. Drik, Dob-
bel og anden forargelig Omgængelse. i)L.
6—22—3. Der har tilforn været Tvistighed
blant Skribenter om Comoedier: nogle har
holdt dem skadelige og forargelige: andre 60

igien fornødne og oT^hyggelige.HolbJJBet.
C.2'-. (skjul) jeres blotte Brøst, som jeg
icke kand taale at see; Det er et forarge-
ligt Postyr, og kand opvæcke syndige
Tancker.KomGrønneg.II.243. de iblandt Pa-
verne, som førde saadan et skammeligt

og forargeligt Levnet, var nogle grove
Atheister. Borrebye.TF.760. (hun) slog paa
Nakken, gav sin unge Junker et meget
forargeligt SmiU, og gik bort i fuld Tri-

umpf over sin Frue. Eic.VI.152. giøre den
Christelige Kirke høitidelig Afbigt for

sin uchristeUge og forargeUge Lærdom.
Grundtv.Udv.lV.397. Nu begyndte etsaare
forargeligt Skænderi mellem alle Aser og
Asynier og Loke.8mst.I.323. Schand.BS.354.
som adv.: adskillige iblant Paverne . . hafde
levet foTaTge\igen.Borrebye.TF.190. han
lagde sig efter at køre forargeligt, rent
som han var gal. De to røde Heste , . var
allerede kendeligt skamferede i Forparten.
JFJcn8.£ff'.58.forargeligtsamliv,0ur.^
det at en ugift mand og kvinde lever sammen
som ægtefæller. Pl."U1827. GoosJ.543. Sal?
VIII.408. I (nu 1. br.) om person: som
vækker anstød. Hensigten af Reskriptet skal
være at styre fornærmelige og forargelige
Skribentere. Btrcfcner.rr.i5. uværdige, for-

argelige Præster. Mynst.Levnet.244. For-
argelse, en. flt. -r. 1) (bibl.) til forarge
2. 1.1) som vbs. Dersom en præst . . synder
til folkets forargelse (1871: til Skyld for
Folket; Buhl: saa Folket paadrager sig

Skyld). 3Mos.4.3(Chr.VI). vee det Menne-
ske, ved hvilket Forargelse kommerlMatth.
18.7. dem, som volde Spliid og Forargel-
seT.Bom.16.17. iJ2) forhold, handling osv.,

hvorved man bringes til fald ell. usikkerhed

i sin religiøse tro; anledning til vildfa-
relse ell. synd (jf. Anstød 2js og 4:£). Der-
for lader os ikke mere dømme hverandre,
men dømmer hellere dette, ikke at sætte
Anstød eller Forargelse for en Broder
(1907: give sin Broder Anstød eller For-
argelse^. Rom.14.13. *Hjælp os Forargelser
at sky

I
Og tjene Herren enelSalmHj.

282.3. jf. Es.8.14 (se u. Anstødssten;. 2) tU
forargje 3. 2.1) som vbs.: det at forarge
ell. blive forarget, eftersom saadant ikke
alleeniste strider imod den gemeene Ær-
barhed, men end og er af stor Forargelse
(o: er i høj grad forargeligt).DL.3—16—9—6.
den „Velærværdighed", hvormed han (o:

en præst) til sine Kaldsbrødres Forargelse,
drev saa mange . . \jo\ev. Pont.LP.VII.28.

II
give ell. (nu især) \ Sikke forargelse,

vække anstød; forarge. Hvis Præster . . be-
findis selv at give Forargelse med Sværen
. . da bør de dobbel Straf at være under-
givne. i)L.6

—

2—5. man tar aldrig aaben-
bare meer end 5 pro Cento for icke at
give FoT3LTge\se.Holb.Ul.II.2. Christendom-
men er den eneste Magt, der i Sandhed
kan vække Forargelse.iTierfc. VII.510. Den,
som ved uteerligt Forhold krænker Blu-
færdigheden eller giver offentlig Forar-
gelse.Lov^ytl866.§18o.

|| tage forargel-
se (af), tage anstød (af); blive forarget
(over), de adstadige og alvorlige Herrer,
som tage Forargelse af ethvert Krum-
spring. J5a^^es.LjT.500. Kierk.IVJ217. nu
fik han (0: en jøde) Mod nok til at spørge
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sig selv, hvad Forargelse Guddommen vel
kunde tage af, om Kjødet af dette eller

hint Dyr berørte hans Læber. Goldschm.1.
132. 2.2) forhold, handling osv., der for-
arger, vi prædike den korsfæstede Chri-
stum, som er Jøderne en Forargelse, og
Grækerne en Daarlighed. i CorJ.^3. Vi har
hadet hinanden tilforn, saasom vi icke
eens Principia har haft; men nu (er) den
Tvistighed og den Forargelse . . opryckt,
Eolb.UHH.III.6. Ew.VI.82. (forordningen
har) givet Anledning til mange Forargelser,
samt Ærbarheds og gode Sæders Over-
trædelser. PUy21772. Gotz V. Berlichingen
var en almeen Forargelse. Æa7i6.^.JJ.80.
*Du troer at giennemdrive denne store

|

Forargelse (o: ægteskabet ml. Axel og Val-
borg). Oehl.AV.14. Den Synd at fortvivle
om Syndernes Forladelse er Forargelse.
Kierk.XI.225. AndNx.S.140(se «. Forarger;.

Forarger, en. spec. (1. br.) til forarge
3: disse første Forargere, disse virkelige
ForhTjåere. Bagges. L. 1. 381. Hvorfor vel
søge Forargelsen paa Gader og Stræder,
naar man havde den midt iblandt sig? . .

1 har dem i Eders Midte, Forargerne, de
lunkne Kællinger og de forstokkede Syn-
dere. AndNx.S.140.
For-arm, en. 1) (zool, nu næppe br.)

den del af forlemmet hos hvirveldyr, der lig-

ger ml. knæet og fodroden; underarm. Begtr.
Sjæll.I1.440. 2) (især anat.) hos mennesker:
den del af armen, der ligger ml. albueleddet

og haandleddet; underarm. Moth.A193. Anat.
(1840).L209. Sal.UI.105.
forarme, v. [fcoriBr'ma, -'a'rmo] -ede.

vbs. -else (s. d.). {glda. d. s. (GldaKrøn.68.
126); efter ty. verarmen; ,;/. II. arm) 1) til

II. arm 2: gøre fattig; bringe i armod;
ruinere. *Du mager, at mit Gods forbli-

ver u-beskaaren,
|
Og de, som gierne vU,

kand ey foraxme mis. Falst.0vid.18. Over-
daadighed . . havde forarmet baade Staten
og Folket. Schytte.IB.II. 36. en Christen
skulde være forbunden tU at forarme sig
selv, for at hielpe en anden. BastkAaT.
283. En ung Mand . . laante (penge) af alle

sine Slægtninge, forarmede dem tilsidst

og kom saavidt, at han laante af Enhver.
Brandes.X.58. || nu især i pass. 3Mos.25.
25. (det var) Kongen Magt paaliggende,
at (Hallands) Indbyggere ikke bleve for-

armede. ^oZ5.J)H.iJ/.49. mange Rige for-

armedes ved denne kostbare Gudsdyrkelse.
Mynst.Bispepr.(1850).18. hans Bankier gaar
fallit, og ved Falliten forarmes han fuld-
stændig.Brandes.IX.327. overf. .Den Grund-
følelse, som Polens romantiske Literatur
gav Udtryk . . kan ikke vedblive at være
eneraadende, uden at Literaturen forarmes.
8mst.X.282. (jf bet. 2:) i Jylland findes ikke
faa Bøgeskove, hvor Jordbunden er bleven
saa forarmet, at Bøgeskoven ikke mer kan
holde sig. CVaupell.S.75. part. forarmet
brugt som adj.: (i landet) sees ikke uden
øde Stæder og forarmede Indbyggere.

Holb.Ep.IV.290. *(hun) kan Pensionen
|

Til de forarmede Finanser skjænke. B^eife.

Poet.X.189. en forarmet Skuespillertrup.
CBernh.VI.183. forarmede Bønder. i¥D.
den forarniede kommune

j 2) (jf. dial. arm,
mager (Feilb.); dial.) i pass.: miste sit huld

;

afmagres; tabe sig (især om kreaturer;

jf. u. forarge 1). Esp.81. Feilb. CP For-
armelse, en. vbs. til forarme 1: det at

10 gøre ell. (især) blive fattig. vAph.(1759). fin-

der I eders Fordel ved Landets Forar-
melse . . da hvile Himmelens Forbandelse
over eder. PAHeib.US.31. (de tror, at) alle

Riges Forarmelse skal giøre dem alle lyk-
kelige. Grundtv.Dansk.1.214. neppe harRyg-
tet om hans Forarmelse bredt sig, før Reg-
ninger strømmer ind.Brandes.IX.108. overf.:

hvor Hjertet engang har været saa rigt
paa ægte Guld, der er det, i Forarmel-

20 sens Tid, aabenbar langt naturligere at
græde for det end at glemme det. Grundtv.
BrS.329.

||
(nu 1. br.) fattigdom; armod.

Her i Byen tager Forarmelse alt mere og
mere til. VSO.
forase, v. (ogs. forasne. Feilb.) -ede.

vbs. (sj.) -else. (jf. nt. verasen, forøde; til

ase, asne; næppe br. uden for dial, jf. dog
foraset) refl.: blive overtræt, udmattet; over-
anstrenge sig; forslæbe sig. Esp. 10.

30 Feilb.
II

som vbs.: (over)anstrengelse.
(han) havde allerede af Foraselse Øjnene
ude af Hovedet som en kogt Hummer.
Bang.Teatret.(1892).7. sa.S.144. foraset,
part. adj. [fcor'a'saf] (1. br. forast [fcor'a'sd]:

Leop.HT.65; nu kun dial. iorasntt: „Bruges
blandt Bønder, da det og udtales foraset."

VSO. Feilb.) (egl. perf. part. af forase;
dagl.) overtræt ell. nedbrudt af arbejde; for-
slidt; forslæbt; udaset. Nu er han saa

40 forasnet, at han ikke kan udholde det læn-
gere. VSO. MDL.20. naar man er rigtig
foraset, saa skjønner man først paa, hvor-
dan Punschen smager. ÆTos/r.G.SO. Schand.
UD.173. saa løb vi omsider ind i Havn,
forasede (Drachm.SS.^243: fordøiedej og
ioYkovane.Drachm.SS.93. han ser foraset

ud. Stakkel, overhængt som han er med
Praksis. Bang.L.325. Hesten . . saa inder-

lig foraset ud.VilhAnd.AD.26. AndNx.M.
50 165. Esp.lO. Thorsen.136. Feilb.

foraske, v. [fmr'asga] -ede. vbs. -ning-

(s.d.). {efter <i/. veraschen; fagl) brænde
til aske; forbrænde (2); ogs.: frem-
stille ren aske, hvori der intet mere brænd-
bart stof findes. LandbO.1.168. Forask-
ning, en. (fagl.) vbs. til foraske; ogs.

konkr., om den opstaaede aske. Blye-Aske
er kun Blyets Foraskning. vAph.Nath.I.406.
En Askebestemmelse i et fast organisk

60 Stof udføres næsten altid ved en For-
brænding, en Foraskning, af en afvejet

Mængde af Stoffet Sal.UI.240.
forasne, v. se forase.

t forassurere, v. (ænyd. d. s., jf. ty.

verassekurieren; se assurere) assurere.
Hvis nogen vil lade Skib, eller Gods for-
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asseurere, da skal derom oprettis rig-

tige og tydelige Breve. DL.4—6—1.

forast. part. adj. se foraset
feraaktionere, v. [fmrmugjo'ne-ra,

fmraug-] -ede. vbs. -ing. {fra ty. verauktio-
nieren

;
jur.) sælge ved auktxon. enhver,

som vil stille sine Ting til Aaction, (kan)
lade dem foranctionere, hvor han vil.

Stampe.1.39. VSO. LovXr.90^'U1916.§557.
forbage, v. [fmr'ba'qa] -te ell. f -ede

(Moth.B20). vbs. -ning (MO.). (efter ty. ver-
backen) 1) (især dagl.) hage for længe,
for meget, (især i part. forbagt^. Moth.
B18. VSO. Brødet er forbagt. J£0. DAH.
2) (nu næppe br.) opbruge (mel olgn.) til

bagning. Moth.BlS. Vi forbage mange
Tønder Meel om Aaret FSO. 3) f d.s.s.I.

bage 1.1. Brødet maa forbages af Melet
ligesom det kommer fra Møllen. MBJ794.
669. smst.671.

forbande, v. [fmr'ban'a] præi. -ede;

part. -et (flt. og hest. f. forbandede eU. f
d.8.(Holb.Vg8J.3. saMars.V.3)). r6«. -else

(s. d.). (glda. d. s. (BrandtMD.III.41. Lucid.

57); fra mnt. vorbannen; se IV. bande)
1) t lyse i band; gøre fredløs; overf.: ud-

rydde, udelukke noget; „forvise." man
har forbandet alle lærde og opbyggelige
Materier af sine Forsamlinger. Spedator.
377. 'Det synes ligesom Spectator har
forbandet

| All sund Fomuftes Brag. Anti-
Spectator.lo7. Royalisme skal evig være
forbandet fra deres (o: franskmandenes)
Grændser. BaUe.BibJ.41.

2) (især O^ egl. (nu især bibl.): ned-
kalde højere magters (guds) vrede ell.

straf over; om gud: fordømme; nu især

m. afsvækket bet.: udtrykke sin stærkeste
harme over; ønske atlandsens ulykker
over. 2.1) m.person-obj. hvem du velsigner,
er velsignet, og hvem du forbander, skal
være forbandet. 4MosJ22.6. jeg ville stevne
den Doctor, der curerede mig, og for-

bande den, der væckede mig. HolbJep.II.l.
Han forbannede dem ned i Helvede.FSO.
•Greve Geert nu fnyser omkring i Lan-
det,

I
Af alle Danske forhadt og forbandet.

OehlX.II.115. 2.2) m. tings-obj.nan forban-
dede den lirekasse, der hver dag forstyr-

rede ham
i

især m. abstr. obi. Derefter oplod
Job sin Mund og forbanoede sin Dag. Job.
3J. 'jeg ofte Vers forbander udi Grunde,

|

Naar jeg betenker, at de haver mig fordømt.
Falst.0vid.125. 'du skal forbande

|
Det Øie-

bUk, da du fornærmed mig.Oehl.X.llO.
•Selv Helgenen forbande | Den Stund, han
Lyset s&ael Ing.ESE.VII.180. 1 de vildeste

Udbrud forbandede han Tilværelsen, sin

KjærUghed, den elskede Tige. Kierk.Gjent.
17. 2.3) perf. part. i ønskende ell. bydende
sætn. Da sagde Gud Herren til Slangen:
efterdi du gjorde dette, da vær forbandet
fremfor alt Kvæget og fremfor alle vilde
Dyr paa Marken. lMos.3.14. Forbandet skal
dit Livs Frugt være og dit Lands Frugt.
oMo8.28.18. m. udeladeUe af være: •For-

bandet den Major! hvis Buxer gik i tu;
|

Dog nei utroe Johan, forbandet være du I

Wess.3. Dengang stod skrevet over By-
porten (i Slangerup): ,^Forbandet den, som
giør denne By til en Bondeby." ThieleJ.
151. 2a) uden obj. de velsigne med deres
Mund, og de forbande (Chr.VI: bandet i

deres Inderste. Ps.6^.5.

3) (egl. : ønske himlens straf over sig, hvis

10 man ikke taler sandt; nu 1. br., jf. For-
bandelse B) sværge; især refl. (ofte i forb.

m. sværge): Da begyndte han at forbande
sig og sværge: jeg kiender ikke det Men-
neske. Og strax goel Hanen. MatthJ26.74.
KingoJ.31. De (kan) sværge og forbande
Dem, saa at en Steen maae gyse derved,
og bedrage mig ]xgeia\åt.PAHeib£kJI.
144. forbande sig paa, sværge paa.
EPontJIenJII.ll. Sværg! . . forband dig

20 paa, at du intet usandt Ord her har sagt.

Ing.EMJ.105. „Troer De saa at hun havde
svaret Nei?" . . „Jeg tør forbande mig
åerpzB.." HeibJ'oet.V11.308. det store Ord
som enhver Ramser har forbandet sig

Eaa at han har realiseret. Z^terfc.FJJ.^io.

(sj) „Om jeg blot kunde faae Tilladelse
at gaae foran Krigsfolket og tude i Horn
for dem" . . „Jeg forbander Dig til, at
Du skal komme til at tude i Horn." Etlar.

30 BVJ22.
4) part. forbandet brugt som adj. (subst.

eU.adv.). 4.1) (højtid.) ramt af guds vre-
de; fordømt. Da skal han og sige til

dem ved den venstre Side: gaaer bort
fra mig, I forbandedel i den evige Ild,

som er beredt Dievelen og hans Engle.
Matth.25.41. Ew.(1914).1.168. •End lyt-

tende til Dommen Kain stod, | Forbandet
og landflygtig nu i Verden. PaZJf.FJJ.o5.

40 4.2) (jf. bet. 2jj; dagl.) som fremkalder vrede,

afsky, væmmelse osv.: fordømt; neder-
drægtig, den forbandede Mester Erich,
som henger bag 'Jensen. nolbJepJ.3. de
kunde icke være her lenger for hans for-

bandede Sn2tk.sa.GWJV.2. Om jeg ikke
tager FeU, blev han jo afsat for nogle
Kieltringstreger . . Jeg kan endnu . . erindre
en forbandet Historie med en Skipperenke.
Oluf8.GD.lll. Schand.SB.197. •Livet kan

50 være forbandet nok, | Værre det bli'er

ved at klage. Drachm.DM.16. den bekendte
. . amerikanske Talemaade om Løgnens
Grader: Løgn, forbandet Løgn og Statistik.

JVJohann8en.A.78. I m. mildere bet.: slem;
uheldig; ubehagelig; „kedelig." det har
aldrig været saa forbandet, som det nu
er, de tør begiære 5 Skilling for et pund
Oxékiød. Holb.BarsJlJ2. jeg er i en for-
bandet Knibe i denne Tid. HrzJX.283. Har

60 De ikke Deres Skøjter? Det var forbandet.
Men vi kan hente dem i en Fart. Schand.
AE. 151. ofte i forb. rent forbandet:
•Hvad, er du reent forbandet (o: „skrup-
tosset"),

I
Og, naar du Valget har, dig øn-

sker intet andet ?TFes8.78. nu især i udtr.

afintk.: •Det skulde, synes mig, dog være

T. Rentrykt »/» 1«2 15
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reent forbandet,
|
Om Skredderén Johan,

med dine Strømper paa,
|

Til Brude-
skammelen ustraffet skulde gaae. smst.éé.

*Man finder Meget ferskt og tamt
| Og

smaaligt, reent forbandet. flCAnd.X 505.
næsten overflødigt i udtr. som (sin) for-
bandede pligt ell. skyldighed: Gifter
Eder, saa gjøre I endda ikke mere end
Eders forbandede Skyldighed. CBernh.NF.
V1.6. Prins Heinrich parerede blot Ordre
og „gjorde sin forbandede Pligt", som
man siger paa prøjsisk. UvonEppinghoven.
Wilhelmll 'sPrivatliv. (overs. 1 905). 183. som
maades-adv.: Hvis saa er, saa har du spU-
let din Rulle ioThaiidet.Holb.Jul.4sc. *De
brygge Noget nu . .

|
Der nok seer ud

som Viin,
|
Men smager reent forbandet.

Winth.X.39. din Mening er ikke saa tosset,

Thomas! men Du udtrykker Dig saa for-

bandet. /ScAacfc.4 7.
II (jf. bet. 4.3; nu l.br.)

af usædvanlig beskaffenhed ell. størrelse; væl-
dig; „kolossal" ; „fænomenal", der var
et forbandet Hoved paa ham . . Han var saa
dygtig, at han kunde give Audience, læse,
skrive og dictere 4re Breve paa engang.
Holb.GW.(1724).25sc. han er i besiddelse
af en forbandet slagfærdighed • 4.3) (dagl.

ell. vulg.) som grads-adv.: i meget høj grad;
umaadelig; uhyre. 'Der findes ellers hos
de Herrer Officerer

|
Det, som en Jomfrue-

Barm forbandet bombarderer,
|
Erobrer.

Wadsk.4. 'vinden den kuler, og hjulet
løber rundt,

| og „Iris" (o: et skib) hun
skynder sig iorhanået.Hostr.SD.I.S?.

\\

især foran adj. ell. adv.: pokkers; fan-
dens. Her Advocat, I taler saa forbandet
hastig. Holb.Kandst.V.2. *Den sidder fast,

forbandet fast, den Ring. Grundtv.PS.lI.
282. han er nu saa forbandet kræsen.
Hostr.G.50. enhver Slagtersvend . . der
taler begeistret om en forbandet nydelig
og satans rask Tøs paa 18 Aar. Kierk.X.
325. det er da en forbandet dejlig Slobrok.
PBMøll.nS.112.
Forbandelse, en. flt. -r. (glda. d. s.;

vbs. til forbande) 1) f til forbande 1. vi
kand . . ey andet end arbeyde paa (spillets)

endelige Forbandelse af vore Lande. Spec-
iator.380. 2) (især Oj <iZ forbande 2. 2.1) det
at forbande; ogs. mere konkr.: ord, ønske
osv., hvormed man forbander (nogen ell.

noget). Maaskee min Fader føler paa mig
(o: Jakob), og jeg vil synes for ham som
en Bedrager, og føre Forbandelse over
mig, og ikke Velsignelse. lMos.27.12. Jeg
vil ingen Forbandelser udøse over dig.

Holb.UHH.IV.3. Høysg.S.17. den Dom, at

vi skal æde vort Brød i vort Ansigts Sved,
er ikke nogen Forbandelse, men et Læge-
middel. Gylb.IX.48. 2.2) det at være for-
bandet; tilstand, der synes en følge af,

at man er forbandet; onde. *Hvo sig vil

til Jesum vende,
|
Hans Forbandelse har

Ende, |
Hånd skal evig glædes hist. Brors.

132. Fattigdom er en Forbandelse; En-
hver søger at frie sig derfor, saa godt han

ls.an.IIrz.XII.254. Kains Forbandelse havde
ramt (Per).Pont.LP.VII.162. den Udad-
vendthed og Overfladiskhed, som var Nu-
tidsmenneskenes Forbandelse. smst.VlII.
140. 3) til forbande 3: det at sværge ell.

bande; ed. Det er en liden Forseelse, men
fortienner icke saa mange Forbandelser.
Holb. Jean. III. 1. Eeder og Forbandelser
ere altid ydmyge Tjenere af Folk, som

10 vil bedrage. PAHeib.Sk.11.144. En Blanding
af Latter, Hurraraab og Forbandelser to-
nede imidlertid fra Gaden. Hauch.III.210.
stuen genlød af eder og forbandelser

j

Forbandt, et. [fmr'ban'ÉTj næppe br.

i flt. {fra ty. verband, forbindelse; jf. For-
bind, Forbundt) 1) (mur.) murkonstruk-
tion, i hvilken (mur)stenene ordnes i lag

efter bestemte regler, spec. saaledes at stød-

fugerne ikke træffer i forlængelse af hin-

20 anden i to paa hinanden følgende lag (jf.
Blok-, Krydsforbandt/ ForklTømrere.34.
Gnudtzm.Husb.32. HistMKbh.I.413. VLo-
renz. HA.263. 2) plante (noget) i for-
bandt olgn., (gart.) plante i rader, saaledes

at en plante i den ene rad staar ud for (mid-
ten af) mellemrummet ml. to planter i den
anden rad. Forordn.^^lul793.§23. FJCJen-
sen.Havebog forBondestanden.(1848).48. e. br.

forbanke, v. [fcoribaqV^l "Cde. (ænyd.
30 d. s. ; nu 1. br.) banke ell. prygle i (for) høj

grad; slaa fordærvet; skamslaa. (soldater-

nes) forbankede 'Rygge. Spectator.134. siig

mig . . om (han), efter at han havde for-

banket dig, ikke yttrede et eller andet
Ømheds-Tegn imod dig? Biehl.Cerv.LFI.
215. sa.DQ.I.144. VSO.
forbarme, v. [fmr'bBr'ma; fmr'ba'rma]

(præs. :) iorhkrmer. Høysg.AG.23. præt. -ede;

imp. forbarm ell. (foræld., kirk.) forbarme (PA
40 Heib. Sk. 1. 44. Matth.9.27 (1907: forbarm;.

Alterbog. 420). vbs. -else (s. d.). {glda. d. s.

(Rimkr); fra mnt. (sik) vorbarmen; jf. er-

barmelig samt fsv. barma sig; om rodordet

se u. barmhjertig; nu kun refl. ell. (1. br.)

dep. samt i præs. part. uden refl. pron. (om
gud; især iforb.som forbarmende gud, du
forbarmende; jf. al(t)forbarmende;) faa
medlidenhed med en, saa at man tilgiver ham,
yder ham hjælp olgn.; ynkes over; vise

50 barmhjertighed. Han forbarmer sig den
ganske Dag og laaner ud, og hans Sæd
skal blive til en Velsignelse. Ps.37.26. Her-
ren er saare miskundelig og forbarmende
(Chr.VI: en Forbarmere ; 1907: barmhjer-
tig). t7ac.5.ii, *Ak! naar vil dog Gud sig

forbarme!
|
Ak, naar maa jeg usle og arme

|

Ind gange for Herren at staa? Grundtv.SS.
III.284. Den forbarmende Gud være ham
og os Alle naadigl Ing.EM.II.172. *o, jeg

60 Synder!
I
Vil Madonna sig fOTharme? Hrz.

D.II.63. *„Tag", raabte Soldaten, „tag det
Alt!

I

Her maa jo en Steen sig iox-
har va. e.'^ smst.119. || især i forb.ioxharxne
sig over ell. (nu næppe br.) med (smst.

1.42). Luc. 16.24. Jeg skulde dog tænke
. . at nogen skulde forbarme sig over mig
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I

og gaae i Cantion for 50 Rdlr.Holb.nex.
II. 1. Jeg faaer at forbarmes over ham.
Høysg.S.224. jeg har . . et Hierte til at for-

barme mig over den Elendige. J/yn«<.5«<rJ^,

106. I t udtr. for forundring eU. udtr., som
indeholder en forsikring for, at noget er over-

ratkende elL navnlig: (over forventning) uhel-

digt eU. sørgeligt. Forbarmende Gnd!
Hvad kande da bevæge dig til at øde-
lægge din K]endova. Ho8tr.T.192. Du for-

barmende Gud . . var der . . Noget at sige

Eaa hans Moder, der stod for ham saa hel-

g som Gud selv. Schand.TF.I.162. Du
Forbarmende! . . Har Du ikke Nøglen.
ECAnd.VIII.278. Ih, du forbarmende,
bette Bøml sikke han har rumpeneret
den Maleri der. JakSchmidt. SP. 20. gud
forbarme sig, hvor er hun sminket
{jarg., om gladelig overraskelse:) Gud for-

barme sig, hvilken deilig Tærte. HeibJ*oet.
VI.41. saa gud sig forbarme, saa det

er (var) en gru; rent forfærdeligt. 'Og Dan-
sken kalde de feig og dorsk, | Og lyve, saa
Gud sig forbarme. Hrz.DJV.48. (parykken)
saae ud, saa Gud sig forbarme, (rylb. VIII.
20. t det gud sig forbarme ell. det
gud forbarme, gud være os naadig; gud
hjælpe 08. 'Ach! sagde jeg, det Gud for-

barme!
I

Hvorledes kand mit Hierte være
lioe? Pamela.1.343. 'Det var — det Gud
sig forbarme! —

| Saa sørgeligt, koldt og
saa raat. WinthJI.4 7. forbarmelis, adj.

[fmr'bBr'mali; fmriba'rmali] {a/l. af for-

barme; jf. ty. erbårmlich; 1. br.) d. s. s. er-

barmelig. Moth.B62. (de knælende kirkegæn-
gere) tiggede med foldede Hænder og for-

barmelige Miner, som om Nogen havde
villet berøve dem Livet. Oehl.t)S.296. al

denne forbarmelige Snadien. Leop.SEJo4.
Forbarmelse, en. {vbs. til forbarme
><sig); kær bibl. og højtid.; nu 1. br.) d. s. s.

Barmhjertighed 1 (eU. 2). 'Saa lad det gaae,
som ham behager, | Der af Forbarmelse
er fuld. BrorsJ24. de Jammerfulde vendte
sig til ham . . og paakaldte hans Forbar-
jnelse. Mynst.Bef.24. 'Englene skal kvæde

|

Torbarmelse og Trøst Ing.RSE.VII.181.
Ak, naadige Herre! jeg vUde saa nødig
blive her paa Slottet; hav Forbarmelse
med mig lille Pigel Etkir.GH.1.260. For-
barmer, en. j^t Forbannere. E8.49.10(Chr.
Vil), (relig.) især om gud ell. Messias (jf.
Alforbarmer^. min Freds Pagt skal ikke
rokkes, siger Herren, din Forbarmer. Es.
-54.10. *Derfor sang jeg om Støvets For-
barmer. jEjcJ^J.94. *Opløft dit Hoved, see
ira Jord!

| Forbarmer er din Dommer.
Ing.RSE.VII.39.
forbasket, adj. [fcor'basgafl {laant i

nyeste tid fra sv. forbaskad; jf. dog Moth.
£77: forbasked . . som er Ude slagen; om
^odordet se baske ; talespr., 1. br.) som et mil-
dere udtr. for forbandet, en forbasket sød,
lille rødhaaret Ræveunge (o: om en ung
jpige). EhrenerKiddeB.19. J(jeg) ærgrer mig
baade gul og grøn over, at jeg mke kan

springe op af Sengen og være med." —
„Ja, det er ogsaa forbasket kedeligt ^*

GJørgensenJ'lemming.fl918).102. det gjor-
de forbasket ondt i Ens Skinneben flere

Dage efter. TihkJ.920JI.108.
lorbavse, v. [fmr'bau'sa] præt. -ede elL

(nusj.) -te (Heib.Poet.II.130); part. -et eU.

(nu næppe br.) -t (Tullin.(Bahb.LBJ.554).
Wess.loO). vbs. -else (s. d.). {ænyd. forbau-

10 s(e)t, forbas(e)t; fra mnt. vorbasen, for-
virre, forskrække; J/". bavse) 1) t indjage
(større eU. mindre) frygt; forfærde; for-
skrække. 'Hun faldt i Afmagt ned, for-

baust ved dette greb. Tychon4GkS799J28).
jeg (er) gandske forbauset af Frygt for
at ansees uværdig i Eders Øyne.Pame-
la.III.213. 'Naar I ey vil længer skiæn-
de

I
Og forbause mig mit Blod. IT'adsJk.

Brudevers tHNEandrup. (1 742). A3 ^. »For-

io bauset Helten stod | Som rørt af Lyn.
Bagges.CotnFd20. 2) hensætte i stor og
pludselig forundring; (for)undre eU.

overra ske t høj grad. Alle . . blefve under-
lige og forbausede ofver denne uformo-
dentlige Gierning. Wing.CurtJ212. Det første

hånd kom ind ad Døren, spurdte hånd: hvor
er Moen Pere (o: mon pere); jeg blev for-

bauset over saadant Spørsmaial; thi hvem
Fanden kand skaffe ham moedne Pærer

30 udi Maymaaned?fl^o/6-7can.7.2. *D(^ for-

banser mig høit Dit Øies Glznds. Hauch.
SD.I.127. Og strax forbausedes (Chr.VI:
skælvede; 1907: studsede^ alt Folket, der
de saae ham, og de løb til, og hilsede
ham. Marc.9.15. *Forbauset over Ting, jeg
ikke kiendte, | Løfted jeg Hænderne, for
ret at skue. CKMolb.DanteJI.105. Livet var
begyndt at forbavse hende. KLars.MHJS.
det forbavsede mig, at hun pludselig skif-

40 tede mening
|
JUpart. forbavsende brugt

som adj. Som Værk af en Attenaarig er
og bliver (Michelangelos) Kentaurerslaget
i teknisk Henseende et af de mest for-

bausende Værker i Kunstens Historie.
Brandes. MB. 110. (svingningerne) sender
rungende Lydbølger . . hørlige i forbav-
sende (o: mærkværdig lang) Aistand.Na-
turensV.1912.283. som adv.: de sidste to Aar
. . havde ganske forbausende gjengivet

50 hende den forrige Livlighed. Winth.Xov.o3.
(dyrene fandt) si^ aUe forbavsende hur-
tigt til Rette i Fangenskabet. iVafwretwF.
1912.275. Forbavselse, en. egl. vbs. tU
forbavse: den tilstand at være eU. blive
forbavset, i) f tU forbavse 1: skræk;
forskrækkelse. Moth.B81. Saaledes blev
Absalon Erkebisp . . Med Forbauselse seer
han den vide Strækning af Pligter, som
aabner sig for hans 0me.Jacobi.Skr.59.

60 *Jeg blev som ud af mine Sandser; | Da
min Forbauselse lidt standser,

| Jeg hører
grant, det Pat^r eT.WessJ81. jf.: Forbau-
selse er en mindre, men hastig forbi-
gaaende Forskrækkelse. PEMiiU.*69. 2) tU
forbavse 2: stor ell. pludselig forun-
dring; overraskelse. Haldor stod endnu

16«
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ganske betagen af Forundring og For-
bauselse over dette sære Sammentræf.
Hauch.IlA21. Det er . . ofte seet med For-
bauselse, hvorledes et Menneske i Farens
Stund . . viste en Sjelens Styrke. Kierk.IV.

75. Overvældet af Forundring, Forbavselse,
Glæde træder han uvilkaarlig et Skridt
tilbage. ZakNiels.Ki.l46. \\

styret af præp.
til: I dette Øieblik sprang Døren op, og
til Alles Forbauselse traadte en rank, qvin-
delig Skikkelse inå.Hauch.I.195. til sin

store Forbavselse finder han hende alde-

les foTvsmdlet. Bøgh.III. 292. Brandes.XL
327.

II
O sætte i forbavselse, gøre for-

bavset, (en) Metode tU Opfodring af Kvier,
der havde sat alle Sagkyndige i den stør-

ste Forbavselse. Pon^.I/jP.FIi.i5. en Mand,
ved Navn Simon . . satte Samarias Folk
i Forbavselse (1819: havde . . forvildet det
samaritanske Folkj. ApG.8.9(1907).

t Forbed, et. flt. -e. {ænyd. forbed, for-

bøn, beskyttelse, raadighed, omraade; tiltoi-

bede 1 ; jf. Forbedelse 2) egl. hvad der staar

under en persons ell. myndigheds beskyttelse

og raadighed; omraade; distrikt. Moth.
BIO5. (ridderskabet i hertugdømmerne) ville

have frie Jagt udi de Skove og Forbede,
som hørte Closterne til udi begge Hertug-
dommene. SZan5'e.C/irJF.55. forbede, v.

[f(or I be- da] præt. -bad
;
part. -bed(e)t. vbs. -else

(s. d.), jf. Forbed, (ænyd. glda. d. s., æda.
(præs.) forbithær (bet. 2); efter mnt. vorbid-
den, ty. vor-, flir-, verbitten; jf. Forbøn) 1)

egl. bede, gaa i forbøn for (jf. Kalk.1.592 samt
Forbedelse l.i, Forbeder); nu kun (dial., spec.

sdjy.) i overf. og udvidet anv.: forsvare;
værne; beskytte fj/. Forbed, Forbedelse

2J.
MDL.125. Feilb. 2) f bede (en) om

tilgivelse; gøre afbigt. DL.2—5

—

18. et

Stæd . . hvor Meenigheden aabenbarlig
skulle forbedes, sms^.^

—

9—20. BadenJur
0.1.154. Først „forbad" i alles Nærværelse
den døende og de nærmeste hverandre.
TroelsL.XIV.28. 3) f nedbede, ønske ondt
over (en). Hånd er så forbededt, som hånd
mest kand være. Moth.B104. De har saa-
ledes forbedet og forbandet ham.FSO. 4)

t forbede sig (noget), frabede sig, have
sig (noget) frabedt. LEft.1810.98. For-
bedelse, en. flt. -r. (ænyd. d.s.; til for-

bede) t) som vbs.; spec: l.i) (foræld.; if.

forbede 1) d. s. s. Forbøn, imod deres vilje

(vil han ikke) tage deres vasaller i forsvar
og forbedelse, når de sætter sig op imod
dem. ADJørg.IL359. 1.2) f til forbede 3.

Moth.Bl07. 2) (konkr.; til forbede 1) om
sdjy. forhold: hus med jord, hvis ejer har
visse forpligtelser over for bonden ell. byen
uden egl. cd være fæster; kod. (jf. Forbed
samt Kalk.L593.I*.61). Feilb. sa.BL.211.
Forbeder, en. [ifcoribe'åar] (f Forbc-
dere). flt. -e. (ænyd. d. s.; til forbede (1);

CP ell. (især) foræld.) person, som beder
ell. gaar i forbøn for en anden; især:

person, som beder om tilgivelse, lykke osv.

for en anden hos gud; talsmand. Og hånd

saae, at der var ingen mand, og hånd fori-

skrekkedes saare, at der var ingen for-
bedere (1871: Uidler). E8.59. 16 (Chr.VI).
*Du himmelske Forbeder

|
For hver, som

beder retl CFrim.SE.74. jeg kommer her
som Forlover og Forbeder (o: som tals-

mand ved et frieri).Winth.IX.54. Valdemar
den store . . glæder sig over i dens (o:

St. Knuds klosterkirkes) helgener at have
10 frænder og fromme forbedere hos Gud.
ADJørg. 11.264.

|| f i underskrifter olgn.:

Eders Majestets Allerunderdanigste Tie-
nere, og Trohiertig, ydmygste Forbedere
hos Gud, Jacobus Andieæ. Hummer.JS.

L

a4^. Forbliver stedse Republiqvens skyl-
digste Tiener og u-afladelige Forbedere.
Holb.Rpb.IL2. CP Forbeder-inde, en.
(Ealk.V.267). Lises smukke Forbederinde.
CBernh.IX.19. Maria vor væsentlige For-

20 bederinde hos Gvid.Jørg.VF.133.
f orbederlii;, adj. [fcor'bæQ'arli, -'bæ'-

Qarli] (sj. forbedrelig. vAph.(1759)). (afl. af
forbedre; jf. ty. verbesserlich; nu 1. br.; jf.
uforbederlig) som kan forbedres, en
baade vigtig og forbederUg Feil i . . mine
Landsmænds Smag. Ew.VIII.13. Det Sted
i Bogen er let forbederligt. FSO. netop
fordi Herrerne er saa gruelig forander-
lige, derfor er de ogsaa forbederlige.

30 Grundtv.BrS.112. Jordbundens Forbed-
relighed. CVaupell.S.73.
forbedre, v. [fmr'bæQ'ra; ogs. -'bæ-Qra]

jf. iorhéddTinger. Høysg.AG.128. -ede. vbs.

-else, -ing (s. d.). (glda. forbædhre (Rimkr.);
efter mnt. vorbeteren, ty. verbessern; j/. H.
bedre) gøre (nogen ell. noget) bedre.

1) (jf. I. bedre 1). l.i) i alm. m. h. t. ting

ell. aandelige foreteelser. (Sakso) forbedrede
Latinen her i Lundet Holb.Er.1.4. Efter-

40 kommerne bør og at have noget at udsøge,,

saa vel som noget at rætte og forbedre.
Høysg.S.342. Konsten bør ikke skabe noget
Nyt, men det er den tilladt at forbedre Na-
turen. JSneed. VIII.152. At forbedre Land- •

væsenet.lfO. Forbedrede Landracer.ia«d&
0.IL171.

II
forbedre en historie olgn.,

(iron.) tildigte ell. tilføje noget til en historie

(et rygte, sladder); overdrive den, gøre den
„bedre", interessantere, mere skandaløs osv.

50 Historien er i Morgen over den heele
Bye, og blir forbedret i hver G&de.Holb..
Vgs.(1731).ILl3. denne berømte udtalelse

er sikkert bleven forbedret i tidernes løb
j

|l forbedre jorden olgn., gøre den mere
frugtbar, værdifuld. DL.3—13—1. band har
forbedred sin Jord saaledes, at en Tønde
Hartkorn deraf er 30 Rixdaler bedre, end
i hans Formands T\d.Holb.Er.IV.4. *Vi
stræbe trolig Aar fra Aar,

|
forbedre Mark

60 og Eng og Gaard. Riber.1.70. e. br.
||

(nu
næppe br.) istandsætte; udbedre; repa-
rere, hånd bygde staden der omkring .

.

og Joab forbedrede (1871: udbedrede^
det øvrige af hjen. lKrøn.ll.8(Chr.VI). du
skal kaldes den, som tilmurer det revne,,

som forbedrer stierne igien (1871: Veie-
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nes ForhedreT). Es.58.12(Chr.VI). Slange.

ChrIVJ293. 1^) (især (P) g»re bedre i mo-
raLsk henseende. Det er uden Tvivl min Hid-
sighed, og den skal jeg herefter stræbe at

forheåxe. Eu\VI.lo 7. Det ondartede Barn
. . kan et omhyggeligt Tilsyn vel . . for-

bedre, aldrig ganske forædle. Oehl. Tale.

(1822).6. •Godt skal voxe, virke, klares . .
|

Men forbedres kan det ej. Grundtv.PS.VI.
250. hun har haft en forbedrende indfly-

delse paa ham >
|| refl. (om person): gaa

fremad: gøre fremskridt, forbedre . .

sig i lif og lefnet. Moth.G213. »Da vUde
du forbedre dig | Af Hiertens Grund.
Brors.146. Han har forbedret sig meget,
og er bleven et andet Menneske. VSO.
^Hvordan staar min søn i tysk?" — „Jo,

han har forbedret sig meget det sidste

halvaar."
j H f dep. m. sa. bet. Giv en viis

nnderviisning, og hånd skal endnu blive
visere; underviis en retfærdig, og hånd
skal forbedres (1871: skal tage til) i lær-
dom. Ords.9.9(Chr. VI). VSO.

2) (jf. I. bedre 2; nu kun dial.) refl. eU.

dep., d. 8. s. n. bedre (sig) 1.4. Den Syge
begynder nu at forbedre sig (MO.: for-

bedres; Dag for Dag. VSO. Feilb.

3) (sml. I. bedre ^ogA:) forhøje; forøge.
Postillionen forbedrede sin Ruus med et

Glas Brændeviin. FrSneed. 1. 546. nu kun
{1. br.) m. h. t. indtægter olgn.: DL.4—1—22.
du (maa) ikke aliene bUve her, men jeg
skal ogsaa forbedre din Løn. Holb.LSkJl.
5. Ingen maae understaae sig at kræve
højere Besolding, end den, han er antagen
for, eller maatte blive forbædred til. Sø-
krigsA.(1752).§549. At forbedre sine Ind-
komster. MO. uden obj.: Jeg har forbedret
meget udi Indkomsterne, og har det, som
ingen af mine Formænd havde. Holb.Er.
1.3.

II t refl.: faa større indtægter. Jeg for-

bedrer mig ikke meget ved at faae det
Embed. VSO.

||
(sml. I. bedre 1.2 ; sj.) Ord-

strid . . befatter jeg mig ikke raed; thi

jeg har aldrig mærket, at vore Indsigter
forbedres derved. Etc.VI.132.
Forbedrelse, en. se Forbedring. C9

Forbedrer, en. person, som forbedrer;

især til forbedre l.i: (man ansaa) ham som
Konstens Inventor, hvorvel han egentUgen
ikke var uden Konstens Fornyer eller og
YoThedieT.HolbJH.II.539. mange Hyklere
. . gave sig ud for Kirkens Forbedrere,
og store Helgene, alene for at snappe et

godt Stykke BTød.Suhm.V.19. I Chirurgien
optraadte han blandt Andet som Forbedrer
af en vigtig Opfindelse. 0rst.VIII.79.

\\ Es.
58.12 (se u. forbedre l.i sliitn.). Forbed-
ring ell. (nu sj.) Forbedrelse, en. flt.

-(e)r. vbs. til forbedre. 1) til forbedre 1.

1.1) <JZ forbedre 1.1. Akebar fik Leylighed
-at arbeide paa Landets indvortes Forbed-
Telse.Holb.Hh.I.214. Spectator.97. de latin-

ske Skolers Forbedring. Gram.5rere.ioff.
Forbedringen af Landets økonomiske Kaar.
xP(mt.LP.VII.79. Las8en£0.3.}iimerekonkr.:

bedre foranstaltning, indretning olgn.

Seer I ikke de utallige Forbedringer, som
en ny Administration har indført. Heib.
Poet.II.64. At vi ved dig nyde megen
Fred, og at Forbedringer (1819: gode For-
anstaltninger; i alle Retninger og alle

Vegne skaffes dette Folk ved din Om-
sorg . . det erkende vi. ApGJ24.3(1907).

\\

(nu kun dial.) istandsættelse; udbed-
10 ring; reparation. Saa giorde de, som

giorde gierningen, at forbedringen (1871:
Udbedringen; tog til paa gierningen ved
deres tieneste; og de oprettede Guds huus
til sin rette skik, og de befæstede dei.2Krøn.
24.13(Chr.VI). Den . . anmælte løse Figur-
sten paa Børsens Vestside er alt taget un-
der Forbedring. Politievennen. 1798/99.448.
Feilb. n (nu l.br.) rettelse (til et skrift).

Forbedringer til Kong Woldemar Christof-

20 fersøns Historie. Gram. (KSelskSkr. IV. 1).

Eilsch.Term.22. | f berigtigelse ell. af-
skaffelse (af en fejl), mange andre af

dette Selskab søge ved Forbedringer af

haandgribelige Misbrug, som klages over,
at forekomme Virkningerne af den franske
Revolutions Exempel. FrSneed. J. 495. en
betydelig Feil, hvis Forbedring var af den
yderste \'\gt\ghed. Eic.VII.99. 1.2) til for-

bedre iJ. en Times Meditation paa Lev-
30 nets Forbedrelse er bedre, end et heelt

Aars ordentlige Morgen- og Aften-Bønner.
Holb.Ep.IV.128. Præsten (gør) en Forma-
ning tU Arrestanten, at den lader denne
Straf være sig til en Forbedrelse. -Funrf.^Vu
1743.IV.§3. den Forbedrelse, den Hellig-
hed i Hiertet, der er uadskillige fra Sa-
ligheden. £u\F7J.i80. Mennesket, dette
ædle Guds Billede, er lig en Markat, der-
som det er uden Fornuftens Forbedring

40 (o : forædling), uden Videnskaber. Suhmu.
290. Døden er dem det Vissest«, og en
moralsk Forbedring det Umueligste. £ic.

VIII.39. Directionen (er) bemyndiget til,

naar den Skyldige viser kiendelige Tegn
til Fortrydelse og Forbedring, at forkorte
den Deel af Tiden, som i eensomt Fængsel
skulde ti\hTmges.Pl.^lv>1833.§l. 2) (nu kun
dial. eU. spøg.) til forbedre 2: d. s. s. Bed-
ring 2. naar patienten merker sin Svag-

50 hed, er der Forhaabning til Forbedrelse.
Holb.Hex.V.4. (jeg ønsker) en snar og hastig
Opkomst, Restitution og Forbedring.sa.
Bars.II.8. Moderen og Søsteren ere i For-
bedring, men Faderen yderligen slet. Tode.
ST.II.78. der var indtraadt den glædelige
Forbedring med min Svigerinde. Sos^r.Z^.
V.2. Feilb. god forbedring \som ønske:
god bedring! Adieu, Jomfru Cæcilial og
god YoThedn.ng.BlichJV.372. e. br.jf. Feilb.

60 3) (nu 1. br.) til forbedre 3: forøgelse (af
indtægter olgn.). Moth.G214. Han har faaet
Forbedring i sin Løn. VSO. jf. f: For-
bedrings-Gage ved Avancementet. MB.
1763.74. Forbedrings-anstalt, en.

[1.2] (1. br.) opdragelsesanstalt (for vanrøgtede
børn). Sal.VI.826. -lins, et. [I.2] straffe-
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anstalt for personer, der har gjort sig skyl-

dige i lettere forbrydelser ell. forset sig første

fang (i Danmark oprettet ved Reskr.^^lbl789).

'orbedringshus. Et Hus, hvor det er umu-
ligt at iorheåvQS. PAIleih.VS.556. (enhver

som) formedelst Tyverie inddømmes i Yox-
\ie&xmg&\i\xset.Engelst.Nat.l98. man skrev
ikke andre Folks Navne paa Veksler, det
var nemlig en Forbrydelse . . som Loven
straffede med Forbedringshuset. JPJac.II.
346.

II
hertil: Forbedringshus-arbejde, -fange,

-straf ofl. (se Sal.VII.330f.).

Forbehold, et. ['frnrbeihml', -baihml']

ilt. d. s. {ænyd. d. s., jf. ty. vorbehalt; til for-

beholde; især m ogr) 1) (jf forbeholde 2)

det at man (forud) betinger sig noget
ell. sikrer sig imod noget; (konkr.) hvad
man forud betinger sig. Moth.H249. især

(m. h. t. opfattelser) i forb. tage (sj. gøre)

hende . . en Afgud, hvem hun tilbad,,

uden Forbehold og over Maade. JPJacJI.
184. 3) (jf. forbeholde 5) det at man i

sine udtalelser holder noget tilbage^
forsigtighed, hans Meddelelser (maatte)
skee med Forsigtighed og med Forbe^
hold af (o: med fortielse af) Noget, som
han ikke meddeelte. Hauch.MfU.28?. Hrz.
XVII.294. Der var i hans Væsen, syntes
det mig . . Noget, der fjernt gjenkaldte
en venlig — jovial Pére noble's Holdning-
paa en Scene. Det være sagt med al For-
behold. ScAand.O./.i^O. Først, da han om-
talte disse unge Damer, var det med meget
Forbehold. iVans.JD.^i 9. || Hvad jeg har
at sige jer, derom vil jeg bede at I vil

tale aabenhiertig med mig uden nogen
Forbehold. Z^om Grønneg. II. 245. han . .

sagde mig sin Mening ærlig og uden For-
forbehold, tage afstand; (delvis) afvise. iohehold.Eauch.MfB.247. det er saa godt
Allerede nu gjorde han sine Forbehold
overfor den kirkelige Ortodoxi . . Hans
senere filosofiske Forsken og personlige
Livserfaring førte ham Skridt for Skridt

YideTe.Høff'd.DF.106. Digteren . . tager
sine Forbehold mod Overvurdering af hans
Evner. Brandes.III.344. Naar jeg ønsker
at knytte nogle Ord dertil, er det ikke for

at tage nogetsomhelst Forbehold overfor

at kunne tale tU dig uden Forbehold, uden
at jeg behøver at vogte mig mer for alt

det meget, det ikke var Ret at sige dig.
JPJac.lI.214.
forbeholde, v. ['fcnrbeihml'a, 'fmrba-J

('t forrebeholde. JJuel.41).præt. -holdt; part.

-holdt ell. t -holdet (Ew.III.200. Engelst.

Nat. 192) ell. (nu næppe br.) -holden (især

som fk. : Ing. VS.I.101. Gylb.II.43. efter være
den ærede OTåtøTGV.Hørup.1.247. 2) (jf. 30 m. subj. i intk. ell. efter have: Holb.Paars,

forbeholde 4j indskrænkende betingel-
se. De olympiske Lege . . har indbragt
Svenskerne saa rundeligt Maal af Ære, at

de kan smile af Forbeholdene. DagNyh.^^/a
1912.1.sp.l. Den, der indgaar en Retshan-
del, kan til sin Viljeserklæring have knyt-
tet et Forbehold, hvorved Erldæringen er

gjort afhængig af Betingelser eller Vil-

kaar, saaledes at disses Udebliven med-
fører Forpligtelsens Bortfalden. Hage.^255. 40 ^ og f)

125. Oehl. Tale. (1819). 24. jf forbeholden
som adj.); som præd. til et ord i intk. ogs.

(nu næppe br.): -holdent (Bahb.Tilsk.1791.
242. MO.). vbs. (sj.) -else (vAph.(1759).
Engelst.Phil.168) eZZ.f-ning (Eilsch.Term.39.
Slange. ChrlV. 1003), jf Forbehold, {ænyd.
d.s. ; fra mnt. vorbeholden (ty. vorbehaltenj;
smso.t. af V. for- (2.i) og beholde || bruges-

næsten kun m. et (især refi.) hensobj.; især

nu belønner han dem . . med det eneste
Forbehold, at de fire Forlovede skal

slutte og helligholde deres Forening i

hans Nærværelse. Æw.F.SOo. Man er saa

vant til at gaa lidt afvejen for den Slags
Ideer, til kun med Forbehold at ville god-
kende dem. Drachm.LK.120. saa have Vi
(o : kong Frederik VII.) nu — dog med For-
behold af at Ordningen af Alt, hvad der

1) t have samme ret som forud til;

beholde (ret til). Efter slige Omstændig-
heder kiendes for Ræt, at (han) frikien-

des, og forbeholder Christoffer Pedersen
sin lovlig Regress (o: C. P. har vedblivende

ret til at søge skadeserstatning) til dem, som
hånd best veed og 'kdLnå.Holb.GW.V.3.

2) refl.: sikre sig (forud); betinge sig
(ret ell. frihed til), han (gav) alt sit Guld

vedkommer Hertugdømmet Slesvigs Stil- 50 tU Kirken . . iligemaade sit faste Gods,

ling, beroer indtil Freden er afsluttet

vedtaget efterfølgende Danmarks Riges
Grundlov. Grundl.(1849).Indl. med Forbe-
hold af Indgang (Betaling). Ludv.106. jf:
•Nyt saa Tiden, den er kun vor

|
Med

Forbehold (o: i begrænset udstrækning), ind-

til videre. Drachm.EO. 299. \\
Paahvilede

der den Afdøde (o: en officer) nogen Af-
delingen bekjendt Gjæld til Statskassen

forbeholdende sig allene Frugterne deraf
for sin Søster. Eolb.Kh.265. Augustus dee-
lede Magten mellem sig og Raadet. Men
. . han forbeholdt sig tvende vigtige Fo-
ster. sa.Eerod.lOl. At forbeholde sig fri

Bolig i et Huns, man sælger. iW O. han har
forbeholdt sig fri station og brændsel

i

jf: en Mand . . solgte en Eiendom, og
forbeholdt sig selv (1907: stak . . til Side>

eller Ansvar for oppebaarne Pengesum- 60 noget af Værdien . . og bragte en Deel
mer . . gjøres der under Forbehold af
Statens mulige Krav herom Anmeldelse
for Skitteretten.Tjenesteregl.98. Hage.U178.

IJ
uden forbehold, fuldt ud; uforbehol-

dent, (jeg er) Dig hengiven uden Skygge
af Forbehold. VThist. TV. II. 32. han var

deraf frem, og lagde den for Apostlernes
Fødder. Ap G.5.2. i perf. part. uden refl.

pron.: jeg stævner endog udtrykkelig med
forbeholden Frist, thi . . den Kamp (er)

ei at løbe til. Gi-undtv.DV.1.300. ofte m. fig,

inf: jeg vil . . ende disse Betragtninger^
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og forbeholde mig at udiøre dem videre

i et andet Brev. jSneed.FJI7.55S. Comoe-
dien og Romanen vil jeg forbeholde mig
at tale om ved en anden Leilighed. £tc.

VI.35. tillige forbeholdt Kongen sig selv,

at lade den Skyldige uden Naade af^affe.
Molb.DH.II.80. I have sig noget for-
beholdt, (nu 1. br.) have hv (ret) til at

bibeholde, opretholde olgn.; betinge sig;

forbeholde sig. Hvis vi havde os icke

de Stræger forbeholden, kunde ingen ær-
lig Mand cTeditere. Holb.GW.III.S. (han)
bekiender sig til den romersk-catholske
Kirke, men har sig sine Distinctioner for-

beholdne. £7eien/".JBJ.i04. Vi vil . . have
os den Ret forbeholdt, at dømme ilde om
alle vor Næstes gode Handlinger. JBtc.FJ.

160. MO.
3) stille til ens raadighed(disposition);

reservere. Grev Albert (blev) indbudt til

det kongelige Taffel, hvor hans Plads altid

var ham forbeholden. in^.FS./.iOi. jeg
kunde oversee de Pladser, som vare for-

beholdne de fornemste Personer. Gylb.lX.
237. 'Nu, siden til at kjøbslaa | du føler

dig for stolt,
I
du sagtens har som Gave

|

mig Bjørnen forheholåt. PlougJ.343. Hele
Huset var forbeholdt og prisgivet de ind-

budne. VilhAnd.BT.lo4.

4) indskrænke (et gode, en rettighed olgn.)

til kun (først) at gælde for en bestemt

person eU. tid; tildele som forret, det til-

kommer ikke Eder, at vide Tid og Stund,
hvilke Faderen haver forbeholdt (1907:
fastsat i^ sin egen 'Siz.gt.ApG.l.l. de for-

færdelige Vægtskaaler, hvilke du har for-

beholdet din egen Haand. Mynst.Betr.II.
385. vor Kirke . . har ingen hemmelig
Lære, som den forbeholder de Indviede.
saJubelf.2o. || især i perf. part. som præd.
Det være Ordets Lærere forbeholdent, at

lade os høre Religionens Stemme. i?fl/i6.

Tilsk.1791.242. den lykkelige Overraskelse,
som var mig forbeholden (o: som ventede

mig). Gylb.lV.lol. Lad det saa være Gud
forbeholdt at dømme HjertemelZ^ierfc.rjJ.
315. Harald Holst var nu kommen paa
den almindelige og hurtige Anerkj endel-
ses brede Vej, yderligere Triumfer vare
ham forbeholdte. Tops. 111.229. jf: Ham
var en tungere Prøve forbeholdt, iierfc.

III. 74. m. udtr., der betegner (menneskene
i) et tidsrum, som hensobj.: Hvad vore
Fædre havde ønsket at see, det var vort
Old ioTheho\det.Engelst.Xat.l92. det er
Nyaars-Tiden forbeholdt at udbrede det
varmende Lys og den lysende Varme over
Menneske-Livet. Grundtv.BrS.50. disseKle-

noders Erhvervelse syntes forbeholden et

endnu ikke oprundet Aarhundrede. J«^.
EF.VI.113. Denne Daarlighed kjendte man
dog ikke i min Ungdom: den blev i rig
Maade forbeholdt vore oplyste Tider. Hrz.
XVIII.102.

5) holde tilbage; ikke udføre (før et

vist tidspunkt eU. under visse betingelser);

opsætte. Jeg vil forbeholde mig den For-
nøielse . . til i Morgen. T'SO. Jura maatte
være den daglige Kost; Drømmene maatte
forbeholdes til Søn- og Helligdagene.
Schand.TFJI.28. (især r:J jeg forbeholder
mig min underskrift

j jf (nu næppe br.)

m. h. t. genstand for viden: beholde for
sig selv (jf. Forbehold 3 samt (u)forbe-
holden^. Han fortalde os adskilligt derom,

10 men det vigtigste forbeholdt han sig dog.
VSO.

Jli
præs. part. ioTheho\dende,(l.br.)

d. s. s. forbeholden 1. S. betragtede de for-

skellige Hokuspokus . . som en ganske
underholdende Selskabsleg . . Jesuitten
var mere forbeholdende, men dog nys-
gærrig. EmilBasm.PB.51.

6) f nægte en at beholde ell. faa noget;

forholde, jeg veed at Herr Leander ikke
vil forbeholde mig mit. EwJV.264.

20 fbrbeholdeii, part. adj. ['fcorbeihotr-

(a)n, -ba-] {egl. perf. part. af forbeholde;
især (9) reserveret; tilbageholden(de).
1) om person: som ikke giver sig fuldstændig
tU kende i tale eU. anden livsytring. 'Men for-

beholden Saul beskrev nøiagtig alt, | Kun
ei et Ord om det, som Kongesalving galdt
NordBrun.Jon.21. den fine, forbeholdne
Verdensmand. Roivel.Br.576. Han, der var
saa overordentlig forbeholden overfor

30 Fremmede, trivedes kun rigtigt i sit Hjem.
Brandes.III.418. 2) om tale eu. anden livs-

ytring : som vidner oni frygt for at blotte sig.

Korte og forbeholdne Sætninger. DracAm.
E0.414. Et Ministerium, der . . vælger
Tavsheden oe Tvetydigheden, er som en
Prokurator, der fører forbeholden Proce-
dure og derved fra Begyndelsen af vækker
Formodningen mod sig, om at hans Sag
er slet og at han véd det. Hørup.III.233.

40 Hun gav ham Haanden paa sin kejtede
forbeholdne Maade, der i Grunden lige

saa godt kunde betyde Uvilje. AndNx-FE.
III. 112. 3) som adu. De to Kollegaer,
han havde truffet igaar Aftes, hilste ret
venlig; de andre lulste stift og forbe-
holdent. SchandÆ.76. Ogsaa om Udtør-
ringsforetagendet skrev hun hver Gang
men mere og mere forbeholdent. Pont.
LP.VIII.55. Forbeholden-hed, en.

50 1) (nu næppe br.) d. s. s. Forbehold 1. Ved
Forordningen . . var i § 8 taget Forbe-
holdenhed til ved en særskilt Anordning
at afgjøre det Spørgsmaal. MB. 1847. 22.

2) (nu næppe br.) d. s. s. Forbehold 2. smst.

1805.128. Han byggede og begavede et
Hospital . . med denne sælsomme For-
beholdenhed: „at dersom han selv eller

Kone skulde komme i Trang, da skulde
Bestyrelsen være pligtig at forpleje dem,

60 som andre Almissemedlemmer, i samme
Stiftelse." BlichJV.37. sin Kleppert, hvil-

ken han (havde) foræret mig, med For-
beholdenhed af at bruge den, saalænge
han var hos mig.smst.ll.675. (Orm) hyl-
dede ham, men dog kun under For-
beholdenhed af den Troskab han hav-
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de svoret Magnus. Grundtv. Saxo. III. 265.

3) (jf. Forbehold 3; CP; det at være for-

beholden; tilbageholdenhed; reserverthed (især

m. h. t. udtalelser). Hans store Forbeholden-
hed giorde ham mistænktF/SO. Forfatter-
inden . . beflitter sig paa en Forbeholden-
hed i alle personlige Anliggender. Bran-
des.VI.130. de (havde) dog stadig vogtet
paa sig selv . . og der havde været en

krybdyrene) i store Plader eller Skjolde.
BMøilDyL.III.2. ved at byde den unge
Organisme for , . vedholdende Muskel-
arbejde kan man endog faa Knoklerne tU
at forbene saa hurtigt, at de ikke faa Tid
til at fuldende deres Længdevækst. Grymn.
1.3. 2.2) O billedl. idet (de store fester)
Aar ud og Aar ind vendte tilbage, festlig-

holdte paa samme Vis, blev de selv til-

Forbeholdenhed i deres Given og Tagen. lo sidst forbenede Rester af Fortids Sæd.
JPJac.II.108. Ved en anden Leilighed
yttrede han sig dog med mindre For-
beholdenhed. Hauch.IV.206. Winth.IX.
183. Jeg vil sige Dem alting, uden mind-
ste Forbeholdenhed. Wess.i^'ZJ.^S. Hrz.
Breve.30.

|| f stiltiende tilføjelse til en
edelig erklæring, hvorved andre kommer
til at opfatte den paa en anden maade end
den, der afgiver den („reservatio mentalis");

TroelsL.VII.5. *Naar Hjærtet blir forbenet,
og Sjælen blir forfladet. Drac^m. 17 F. 85.

2.3) (<iMO.) overf: stivne i en mening osv.;

blive forstokket. Saa forbene de da mere
og mere i denne Samklang af Storheds-
følelse og Persekutionsdelirie. 4 l^^iwmer.

EvolutivParanoia.(1902).141. næsten kun i

pass. m. sa. bet: Moderens Længsel efter
hendes afdøde Mand . . indskrumpede og

ogs. om selve erklæringen. Nørreg.Naturr.168. io forbenedes i staaende Fraser. Schand.AE.
Amagerkonerne . . gjøre deres Ed paa, at

de ikke blande Vand i Mælken, men har
den Forbeholdenhed, at de blande Mælk
i Vandet. P4ffei6.f7S.iii. smst.60.

For-bejdse, en. [V.2.i] ^ bejdse til

rensning af metalgenstandes overflade, fx.

før fornikling, galvanisering, metalfarvning
olgn. ThMadsen. Vejledning i Metalfarvning.
(1920).30.

II
(snedk.) ved bejdsning af fyrre-

28. Troen paa den nationale Kunst var . .for-

benet til en Slags Konfession. JLan^^e.J. 76.
Han er angst for at . . forbenes i gængse
Anskuelser.NMøll.(BiogrLex.X VIII.314).

||

part. forbenet brugt som adj. Den i Lære-
sætninger forbenede og verdensforsagende
Tro. Brandes.V.272. en nederdrægtig for-

benet reaktionær. HomoS. VD.31. den Gam-
les forbenede M.QnmgQT. AndNx.DB.7. jf.:

træ: den først givne kemiske bejdse. OrdbS. 30 det herskende engelske Samfunds For
(jf. Angreb 8.2). f -bemeldt, part. adj(jf- A
fV.2.1

jf. for-benævnt, -ermeldt; tidligere alm. %

st. f. pron. i stift skriftspr. (emb., jur. osv.))

omtalt i forvejen; føromtalt; ovennævnt;
denne (I.2). forbemeldte (1871: ovennævnte)
Simon, som saa havde forraadt skatkam-
meret, og sit fæderne land, talede ilde om
Onias. 2Makk.4.1(Chr.VI). Holb.Hh.II.59.

domme, Vedtægter og Forbenethed.
Fridericia.NH.il. 98. Forbening^, en.

flt. -er. 1) til forbene 2.i. !.i) som vbs. MO.
Forbening optræder normalt ved Knog-
lernes Udvikling og Vækst, sygeligt ved
Benbrud og Leddesygdomme. Pawwm.Si?.
1.2) (konkr.) hvad der er blevet omdannet til

ben. Exanthemer, Vædsker, Pus . . Forbe-
ninger, Stene o. s. v. Heib.Pros.1.39. (hans)

Breve, de have skrevet til Friderik den 40 Hænder og Fødder . . saae ud som store
Fierde for og efter forbemeldte navn
kundige Slag. MalLSgH.345. ME.1825.19.
som forbemeldt, som nævnt ovenfor.
8mst.1720.342. -bemærkning, en. [V.I.2]

(1. br.) forudgaaende bemærkning som ind-

ledning til en bog, et afsnit olgn. Kierk.XII.
301. Thorsen.l. -ben, et. 1) om et af de
forreste ganglemmer hos dyr (mods. Bagbenj.
DL.5—10—40. Naar den (o: en hund) vil

knoklede Forbeninger. SHeegaard.FG.332.
2) O til forbene 2.2 ell. 3. 2.1) som vbs.

medens han sled i Grammatik og Gloser
. . foregik der ligesom en aandelig For-
bening i hsim. Schand.TF.11.4. den aande-
lige Forbening her til Lands (begynder)
i Reglen . . før Trediveaarsalderen. Bran-
des.II.221. 2.2) mere konkr. Det Comiske .

.

skjænker os Befrielse fra Endelighedens
ligge i et Skiød, skraber den med det 50 prosaiske, phUistrøse Forsteninger eller

eene Forbeen paa Forklædet. Holb.Mel.1.2
Fuglene (har) hverken Arme eller Forben.
0rst.III.217. AndNx.BN.41. 2) (sj.) om det

forreste ben under en stol, et bord osv. (de)
brækkede Forbenet af Skrivebordet. Bang.
L.4.
forbene, v. [fmr'be'na] -ede. vbs. -mg

(s.d.) ell. (sj.)-e\se (Pol.^U1906.3.sp.4). (ænyd.
d. 8. (bet. i); efter ty. verbeinen) 1) f be-
klæde ell. indlægge m. (elfen)ben. Moth. 60

B130. 2) blive omdannet til ben (1).

2.1) i egl. bet. den Deel af (fuglenes) Ske-
let, der understøtter Bevægelsen, er langt
fastere og langt mere forbenet, end den
er det hos de fleste andre Dyr. Hauch.
Tale.lO. Undertiden forbener Huden (hos

Forbeninger. Heib.Pros.lV.433. TPorbe-
ning^s-pankt, et. [l.i] (anat.) sted i fo-
sterets brusk, hvor bendannelsen begynder.
SaVII.907.

t for-benævnt, part. adj. [V.2.i] {dan-

net og brugt som -bemeldt) d. s. s. -bemeldt.
Moth.N17. den forbenævnte Baron Imhoff
paa Batavia. Gram.Breve.275. Ew.VIII.123.
VSO.
forberede, V. ['f(orbe|re-'8a; 'fmrba-] (jf.

H0ysg.AG.8O). -te ell. (nu sj.) -ede (MusikL.
(1801). 83. Ing.LB.Il.150. Brandes. 1.545).

vbs. -else (s. d.) ell. (nu næppe br.) -ning

(Moth.F290. Bagges.DV.IV.135). („er ei

meget brugeligt." Moth.^F290; efter ty. vor-
bereiten; smsat. af V. for- (2.i) og berede)



241 forberede Forberedelse 242

1) (nu næppe br.) behandle en ting, saa

den bliver egnet tU en vis brug; gøre i stand;
præparere. Et Cadaver maa forberedes,

førend man holder anatomiske Forelæs-
ninger derover. FSO.

2) træffe foranstaltninger til iværk-
sættelsen ell. udførelsen af noget. 2.1) *n.

obj., der betegner tilsigtet tilstand ell. resultat.

Da vi imidlertid troede det sikkert, at der
ikke paa denne Kant forberededes nogen
Storm, trak vi os tilbage igien.Hauch.MfB.
215. teatret forbereder opførelsen af „Ham-
let"

j 2.2) m. obj., der betegner det, der bringes

i orden ell. disponeres over. Lad ham for-

berede alting til hurtig Flugt Oehl.Oberon.

58. hun (vilde) rejse allerede den næste
Dag. Alt var jo lorberedt, saa der var
ikke noget at bie efter. Font.LP.VII.185.
2j) refl.: gøre sig rede (tU noget). Han
har i lang Tid forberedt sig .. til at imod-
tage ham med megen Høitidelighed. FSO.
landet forbereder sig til krig !

3) om paavirkning olgn., der gør det lettere,

at noget opstaar, finder sted osv.; bane vej
Éor; berede jordbunden for (jf.bet.4).

»et var ham som . . ved Breve til ind-

flydelsesrige Mænd i Hjemmet forbe-
redede Sagen. Brandes. 1. 545. med sine

Ord forberedte (hun) det endelige Brud.
Pont.LP.VII.127. hungersnød og krig for-

beredte rewlutionen |
uden obj. : Jeg veed,

din Godhed forbereder | Ved Kummer
selv til Held og YTyå.SahnHus.47.2.

\\

part. forberedende brugt som adj. Hr.
de Lauzun gjorde de forberedende (o:

indledende) Bevægelser til Blnæfald og
Haandkys. Sc^and.Ji*'.45. jf.bet.5: Derfor
blev det muligt, at han allerede i sit

15de Aar, forsynet med de fornødne for-

beredende Kundskaber, kunde ved Tydsk-
lands berømteste Høiskoler modtage den
fuldkomnere Uddannelse. Abildg.(Bahb.LB.
11.59). (gym.:) forberedende Øvelser. Gymn.
(1828)J21. R J^ Forberedet . . siger man
om en Dissonans, naar den allerede er i

den umiddelbar foregaaende Akkord. Mu-
8ikL.(1801).83.

4) belave en paa noget (især paa noget
sørgeligt, overraskende, kedeligt osv.). Rigerne
skulde efterhaanden forberedes tU at høre
det sørgeligste Tab. Basth.Tale.(1782).51.
Jeg levede i Angst for, at dette mulig kunde
være en Forbereden paa værre Tidender.
Goldschm.VI.349. At forberede Een paa en
ond Tidende, ifO. iscer i forb.være for-
beredt paa, have en forudviden eU.-anelse

om noget og derfor være rustet til at møde
det; være belavet paa. Jeg var forberedt

Saa, at hun vilde afvise mit Andragende.
iierk.V.lO. „De er ikke forbavset?" . .

»Jeg var forberedt paa, at Kongen vilde
vise, at han hverken regjeres af Dron-
ningen eller Monsieur." Schand.IF.154. Ja-
kobes Breve viste tydelig nok, at hun var
forberedt paa et Brviå. Pont.LP.yiI.167.
han var forberedt paa døden • g for-

berede (en) til døden (jf. berede 4.2,

berette 2J. MO. D&H. (biskoppen døde)
lidt før Kl. 8 forberedt ved alle Enkens
Naademidler. BerlTid.^h 1922. M. 9. sp.l.

\\

refl. 'Den Karskeste bør stedse | Sig forbe-
rede paa (OehLEA.229: Erindre sig^ sit

Endeligt. Oehl.(1841).V.151. e. br.

5) om forudgaaende øvelse, studium olgn.

5.1) »i. person-obj.: gøre dygtig eU. egnet
10 til noget (en prøve, præstation, virksomhed

osv.) ved belæring, studium, øvelse olgn. At
forberede een til en academisk Examen.
VSO. Ere Drengene ved ovennævnte Øvel-
ser vel forberedede, da øves de paa Lige-
vægtsbrædtet i . . at gaae frem, og springe
ned ved Enden. Gymn.(1828)Ji7. han (tro-

ede), han kunde forberede ham til Latin-
skolen paa ét Aar. Hostr.E.12. stedets præst
forberedte ham til artium I Q refl. Nu maa

20 Studenten da forberede sig til at svare i

dette akademiske Høitidssprog (o: latin).

0r8t.VI.135. han forberedte sig til sine
Forelæsninger med Fliid og Troskab.
Mynst.BlsSll.228. igjennem en Række af

Øvelser forberedte (han) sig som Konstner.
Høyen.(Fædrel.l852.338.sp.l). 'hun vilde
sige Prologen, | hun havde . . behørig sig
foTheTedt.Ho8tr.DS.94. H være forbe-
redt, spec. (skol.) d. s. s. have forberedt sig.

30 han var bekendt som en Mester i den
Kunst at bedrage Læreren ved at læse
under Bordet, naar han var daarligt for-

beredt. ^rand««.J7.560. Peter fik en an-
mærkning, fordi han ikke var forberedt
(ell. mødte uforberedt^ i geografi I 5.2) m.
tings-obj.: indøve, indstudere i forvejen.

eleverne fik anmodning om at forberede
to kapitler af Cæsar til næste dag

\
han

havde forberedt en tale, men brændte
40 inde med den

j

Forberedelse, en. flt. -r. vbs. til for-

berede. 1) tU forberede 2; ofte mere konkr.,

om foranstaltninger, hvorved noget forberedes.

Jeg har . . travlt med Forberedelserne til

Festen i A.ften.Hostr.DD.49. Allerede i

nogen Tid havde hun i Stilhed gjort For-
beredelser til dette nye Opbrud fra Hjem-
met. Ponf.I.P.FJI.iSS'. Hvor vil du, at vi
skulle træffe Forberedelse (1819: be-

50 rede^ for dig til at spise Paaskelammet?
MaUh.26.17(1907). (jur.:) Skal Vidneførsel
finde Sted for den Underret, der leder
Forberedelsen af Domsforhandlingen, ud-
steder Retten de fornødne Indkaldelser til

Vidnerne. LovNr.5æ''/, 1909. §344. LovNr.
90'y*1916.§9. 2) (nu 1. br.) tU forberede 3.

Folkene i Norden bleve opmærksomme
paa den Gudsdyrkelse, deres mægtige
Konge bekiendte sig til. Forberedelsen

60 for Christendommen var altsaa nu skeet
og der fattedes kun . . Lærere. MaU.SgB.ll.

II
(nu næppe br.) indledende bemærkninger

;

indledning. HolbMeltind.I.a2^. Høysg.AG.
30. saa tænker jeg, at jeg uden For-
beredelse kan skride til Værket. JEtr.FJJJ.

25. 3) tU forberede (4: og) 5. jeg (stævnede)

V. Heatrykt »/]|,1922 16
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ham til en anden Conference, hvorudi
jeg efter nogen Forbereedelse haabede
at overbevise ham hans Vildfarelse. JfoZft.

EpJ.148. Hendes Liv var for Hende en
bestandig Forberedelse tU at døe vel.

Basth.Tale.(1782).5å. det Par Ord tænker
jeg kan jeg nok sige uden Forberedelse
eller Andres Bistand. Kierk.XII.302. Pont.

LP.VII.172. spec. om konfirmationsunder-

viming, jf.: Henrik gik nu til Præsten.
EUen spadserede ham i Reglen imøde,
naar Forberedelsestimen var endt.Drac/im.
UB. 240.

II
(talespr., skol): d. s. s. Forbe-

redelsesklasse. Han var i øverste Real-
klasse, da jeg kom ind i Forberedelsen.
Bergs.GF.1.134. den lille pige gik i tredje
forberedelse(s) j Forberedelses-eks-
amen, en. [3] I Løbet af et Par Maa-
neder havde han underkastet sig den me-
dicinske Forberedelsesexamen. Bergs.PP.
658. især (skol.) i udtr. almindelig for-
beredelseseksamen, opr. navn paa en
prøve, som afholdtes ved universitetet for
privatister og gav adgang til visse fagstudier,

hvortil der ikke krævedes studentereksamen
(Bek.^*/sl838); siden 1881 navn paa en prøve
(„præliminæreksamen"), der afslutter real-

skolens undervisning. Anordn.^'*lsl881. jf.
Rønning.Bealskolen.(1916).6. -hngst, en.

[1 ell. 2] (forst.) hugst (paa overgangen ml.

udhugning og foryngelseshugst), der forbe-

reder den kommende foryngelse af afdelingen.

MøllH.IL130. SaUVIlI.410. -klasse, en.

[3] (skol.) klasse, hvori eleverne forberedes

til optagelse i en skole, paa et kursus osv.;

ogs. om de yngste klasser i den højere almen-
skole, som forbereder eleverne til mellemskolen.

Hrz.V.311. Giel.GD.2. -skole, en. [3] (jf.
-klasse;. S&B. Krak.l921.II.1060. For-
bereder, en. 1) CP person, der forbereder

noget. vAph.(1764). e. br. 2) (talespr., skol,

I br.) elev i en forberedelsesklasse. GjelGDSS.
For-beretning:, en. [V.I.2] (efter ty.

vorbericht; nu næppe br.) fortale; forbe-

mærkning (jf. Forberedelse 2 slutn.). VSO.
t forberge, v. fforbjærge. Moth.Bl62).

{ænyd. d. s.; fra mnt. vorbergen, ty. ver-
bergen; om rodordet se II. bjærge; nu kun
bevaret i part. adj. forborgen (s. d.) ; jf. for-

borge) skjule; overf.: holde hemmelig; døl-
ge (2.8). Saa kand du icke forberge dig,

ey heller din Synd, med Adam og Achan.
Hummer.JS.1.54. Dette gaf (ham) ikke li-

den Forundring, som hånd alligevel holdte
hos sig self og forbergede det meeste
som hånd kunde. SZanoe.CArJF. 950. VSO.

II
ogs. (refl.): forstille sig. Den første

vidste udi mange Aar saaledes at forberge
sig, at han passerede for en taabelig og
eenfoldig Ma.nå.Eolb.Eeltind.1.122. smst.

161. VSO.
t for-berort, part. adj. [V.2.1] (ænyd.

d. s.; fra ty. vorberiihrt; jf. berørt u. be-
røre 3) d. s. s. -bemeldt (jf.-heiiæynt).JJuel
65. Eolb.Intr.L270. Stampe. 11.456. MB.
1850.121.

forbeske, v. [fcnribe'sga] -ede. (ænyd.
d.s. (ChrPed.Vocabularium.(1510).9v ; dannet
af besk; jf.W. for- 6.2; I br.) gøre besk ell
bitter; især overf.: forbitre. *Hvi vil vi
dog forbeeske Livet

|
Med Sindsuroe?

JSneed.III.72. *Hvi skulle vi ved vor Knar-
vorrenhed

|
Forbeske deres glade Dage.

Storm.FF.16. EKaarsb.M.274.
tfor-betinge, v. [V.2.1] vbs. -else (s. d.).

10 (efter ty. sich etwas vorbedingen) refl.: be-

tinge sig (forud). Disse Fordele havde han
forbetinget sig, førend Contracten blev
sluttet. VSO. t -betingelse, en. (ybs. til

-betinge; jf. ty. vorbeoingung) betingelse;

forbehold, smst. f -betyde, v. [V.2.ii vbs,

-ning (s. d.). (efter ty. vorbedeuten; jf. be-
tyde 2.4) forud angh^e, at noget vil ske;

varsle; forudsige. Moth.T239. Det var en
herskende Troe, at ethvert nogenlunde

20 vigtigt Tilfælde . . maatte forbetydes ved
Drømme. Engelst.Qvindekj.92. VSO. f -be-
tydning, en. vbs. til -betyde: varsel vAph.
(1 759). dette Tungsind (maa) være en nød-
vendig Forbetydning af det Onåe. Frank.
A.70. (det var) en god Forbetydning, at
Rolf Krage i sin Tid fandt saa stort Mis-
hag i Berlin. Molb.EL.199. (naar) Kragerne
om Efteraaret flokke sig i store Forsam-
linger paa Marken, da er det en Forbe-

30 tydning paa ondt Veirligt. Bagger. I. 65,
Eave-Tidende.1841.202.
forhif præp. og adv. [fcoribi- (Eøysg.AG.

66), som præp. undertiden: fcorObi] (ænyd.
d. s., SV. forbi; fra mnt. vorbi, ty. vorbei;
smsat. af V. for- og II. bi, egl : ved siden af
og foran, jf. ty. voriiber, forbi, egl: vor et-

was iiber; sml frembi)
A. som præp.; til betegnelse af en be-

vægelse, der foregaar fra et punkt bag ved

40 (ell paa den ene side af) noget, langs siden

af det og derefter foran (ell. paa den anden
side af) det og videre frem (en passering);

næsten kun i forb. m. et verbum, der be-

tegner en bevægelse.

1) m. steds-bet. l.l) foran styrelsen. Printz
Eugenius har brudt op med sin Leyr .

.

og gaaet forbi alle Festninger for at over-
rumple Fiendens Armee. Eolb.Kandst.il.3.

Dend Jomfrue giør mig altid saadanne
50 venlige Miner, naar jeg tar forbi hendes

Vinduer. sa.HP.7.,9. Vi seilede forbi hin-

anden i Sundet. 7S0. En Aa (løb) forbi

Valpladsen, og adskilte tildeels de Stri-

dende.Molb.DE.II.255. *VeemodigMaanen
iler

I

Forbi sin elskte Kyst (0: Even). Eeib.

Poet.IX.8. *der staaer Geden saa høit paa
Fjeld,

I
Og Elven løber forbi 'en.Eauch.

SD.1.199. løbe forbi et Skib (0: sejle hur^

tigere end, passere skibet). Scheller.MarO.227,

60 skyde forbi maalet olgn., se skyde. m.
bevægelsesverbum underforstaaet: Paa den
Vey (o: fra Æbeltoft til Kbh.) skal man
forbi B-esseiøen.Eøysg.S.lSl. jeg kunde
ikke undgaa det; jeg maatte forbi ham

|

1 .2) (nu især (foruden i de ndf. anførte faste

forb.) naar styrelsen er et personligt, spørgende
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ell. relat. pron. ell. stilles i spidsen for seer-

lig at fremhæves, jf. Mikkels.Ordf.§oO) efter

styrelsen, du kand . . gaae lige Jacobs
Næse forbi, uden (han) skal kiænde dig.

Eolh.llJ.V.9. hans Skibe vare Skovs-Ho-
vet forbi. 8a.DH.IlJ26. Naar man er Od-
den foThi.l8lKyst.25. Der gaves de, der
kunde løbe de hurtigste Heste forhi.En-
gelst.L.7._*(jeg bad)_ for ukiendte Konge,

ld(

forhi. lMos.18.3. jeg gik min Troe ligesaa
stout ham forbi, som hånd har gaaet mig
forbi tQfom. Holb.ArabJ2sc. 'Væddeløb vi
holde, men vi maa beklage,

|
Præmierne

gaa os immervæk forbi. Rantzau.D.Nr.ll.
Alt dette gik Marie Grubbe forbi; hende
var der Ingen, der bød til Gæst. JPJacJ.
131. 'Saa mangt et got Glas Viin, saa
mangen stegt Kapone,

|
Vil Gnatho (o:

og den StoHder, | Der gik mig krum og i'o snyltegæstenj sige, gaaer en andens Mund
sukkende forbi. Bagges.IV.28. Vennerne
vare Frederiksberg foTh\.HCAnd.lI.51. 'En
eenlig Rovfugl Teltet fløi forbi. PalM.YII.
68. Jeg Uede hende forbi med hurtige
Skridt. Kierk.I.304. Forbi Haverne red de
. . forbi de udspændte Bundgarn . . Kon-

fens Fiskerhus forbi. JPJac.lJ.22. Jeg gik
am forbi uden at hilse. Drachm.TJB.103.

Rejsen gik, Berlin forbi, til Fæstningen
Kiistrin ved Oåex.MPont.A13.32. biUedl.iia

•Den travle Tid var Dig (o: Kbh.) ilet

forbi —
I

Du maa med i Løbet, | om og-
saa lidt gammeldags Poesi

|
gaar med i

Kjøbet! KaaUind.320. Det ældste Slægtled
af den nordiske Oldforsknings Mænd i

Danmark er draget os forbi. VSPet.LittJ.

619. jf. f: (Staubbach) risler ned fra den
mørke Rand af den nøgne Klippemuur, og
synes at falde den forbi (o: uden at berøre

den) i dampende Glands ned fra Himme- 30

len. Bagge8.DV.X.54. hest ell. hus forbi,
egl. brugt i gnavspil, naar den, der har en

af de to brikker „hesten"' og „huset", afslaar
bytning, som da maa tilbydes den næste i

rækken (Hesten forbi . . Huset forbi. SpiUe-
hog.(1786).245); nu især overf.: hus forbi,
o: det gælder ikke mig (ham osv.); „skudt

forbi", vor Ære som Kulturstat opfordrer
os til at (kebe gamle malerier). Vi har slet

forh ie.Wadsk.93. Sligt gaaer vor Næse
forbi. Her i Korsør faae vi ikke godt af

hajox. Heib.Poet.V.182. gaa ens dør forbi,
se u. I. Dør 3.2. I (nu 1. br.) d. s. s. forbigaa
3.1. Harald . . faldt da ogsaa fra ham til

Kongen, uden Tvil af Jalousie, efterdi

den oprørske Almue havde gaaet ham
foThi. HolbJ>HJj211. smstJl.396. (derfor)
ginge Dom-Herrerne . . det Lyneborgske
[uus gandske forbi, og gafve deres Val

til Printz Friderich. Slange.ChrIV.483. MO.
II t d. s. s. forbigaa 3js. Jeg gåaer da den
2den Post rent forhi. Høysg.AG.130. (jeg

vil) anføre et Exempel (paa subtraktion)

af høyere Grader, som jeg for Kortheds
skyld gik forbi i Additio. Cramer.(1765)J29.
B. som adv.

4) svarende tU bet. 1. *Den Gode seer det,

Eaaer forbi, og sukker. Bagges.XblD.228.
ad mig slippe forbi. FSO. 'Han hilset har

herop, hvergang forbi han gik. HeibJPoetS.

(1848).IV.337. dersom der ikke er Uret-
færdighed hos dette Folk (o: jøderne), da
gaae min Herre (0: Holofernes) dog forbi
(Chr.VI: forover^, at ikke deres Herre og
deres Gud maaskee skal stride for dem.
Jud.5.24. drage, komme, løbe, sejle (osv.)

forbi
i
skyde, skudt forbi, se skyde.

jf. bet. 5.2-3: hvad der kun er Skygge maa
ikke Grund til vedblivende at gentage : 40 fare forbi. Mynst.BetrJI.333.
Hus forbi. Vi har magtet Erhvervelsen
af et Kunstværk. KMad8.(TiLsk.l913J.141).

jf. bet. 8: kunde eUer vilde da ikke det
Konservative Folkeparti . . hjælpe (indu-
strimændene)? Ak nej, Hus forbi. Gang
paa Gang løb Industrimændene Panden
mod Muren. EBrand. (PoU^lil921. 7. sp. 2).

gaa ram forbi, se Ram.
2) m. tids-bet.: mere end; over. 2.1)

foran styrelsen : han er forbi de fyrre aar
j

2:2) (nu 1. br. undt. i tilfælde svarende til de

M. bet. 1.2 nævnte) efter styrelsen. *De Tre-
dive forbi — det er ei ung. Oehl.T.143. Det
er Midnat forbi, det er Julenat. HCAnd.
VII.3O0. *Æ (o: jeg) tror jawn (o: netop)
hun gær | Sytten forbi (0: er fyldt sytten

aar). Sdjy.Dtgie.(1920).62.

3) t forb. gaa forbi (jf. forbigaa^ m. bi-

bet. af forsætlig overspringelse ell. til-

5) svarende til bet. 2: til ende; færdig;
omme; ovre; ude. (oftest brugt som et adj.

i præd.-stUling ; jf. (talespr., 1. br.): Skal vi
dog ikke hellere lade dette hvile, som er
saa forbi. Bang.ToSørgespil.(1891).49). 5.1) i

sætn. m. et tids-udtr. som subj. Høsten er
forbi, Sommeren er til Ende, og vi ere
ikke frelste. Jer.8J20. nu er Idus Martii
kommen . . men ikke forbi. Holb.Hh.II.426.

50 Sex Dage ere neppe forbi, og hans Flaade
er færdig. JacobiSkr.33. Vor Tid er forbi;

|

Snart sjTike vi. Oehl.LJ.41. *Hver Nat er
jo vor Sommer . .

|
Naar Dagen den kom-

mer,
I
Er vor Sommer forhi.^yinth.HF.22.

Sabbaten var forbi (1819: forgangen^.Jfarc.
16J(1907). De Døde er døde og forbi er
forbi Co; den svundne tid kommer ikke igen).

Bang.SF.33. | blive forbi, (nu næppe br.)

vcere forbi, omme. Naar Høsten . . bliver
sidesættelse eU. af uopfyldt (skuffet) 60 forhLVSOJ.404.

||
gaa forbi, (nu 1. br.)

forventning, (næsten kun efter styrelsen,

jfdog (poet.): Me bedste Bøger, det maa jeg
age,

I
Til Bibliotheket i Himmerige

|
For-

sendes og gaae forbi vor Næse. HeibJPæt.
X.231). dersom jeg haver fundet Naade
for dine Øine, da gak ikke din Tjener

forløbe; gaa hen (jf. forbigaa 2). der gaaer
ingen Dag forbi, hånd oppebær jo nye
Velgierninger af mig. Kom Grønneg.II.276.
JSneed.III.333. PAHeib.US.195. dog lod
hun ingen Sommer gaae forbi, hvori hun
ikke smykkede den tomme Gray. Hauch.

16*
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IV. 365. 5.2) om handling, tilstand ell.

ting. *Snart er Dødens Magt iorhi.Ew.
(1914).1.140. Concerten er ganske forbi og
Alle bortgangne. 0rst.III.67. *Den længste
Fryd er dog engang forbi. Oehl.XIlJOl.
*naar Dagens Gjerning var forbi,

|
Var og

med hver Bekymring det tilende. PaZM.
AdamH.III.113. *Nu vil jeg ikke synge
meer,

|
thi Visen er forbi. Hostr.G.117.

blive forbi, (nu 1. br.) høre op. Naar .

.

Terminen, Bryllupet, bliver toThi.VSO.1.

404. den Gang kunde man skønne, at det
(o: uvejret) vilde blive iorhi. CEw.Æ.IV.
95.

II
i faste forb. (Adam) reiser sig først

op efter at alting er forhi. Etv.(1914).I.

175. 'Om Morgenen vi favre bramme,
|

Om Aftenen er alt forbi Rahb.PoetF.II.
121. Bredahl.V.232. Endnu en lille Tid kan
jeg se hendes grønne Kaabe mellem Gre-
nene, saa er alt torhi.Buchh.UH.108. *Nei,

nu erdetforbil Kaftanen hrænåer. Oehl.

A.79. HCAnd.V.191. saa er det bal forbi
olgn., se III. Bal. (være) forbi med, om
noget, som er ophørt, forsvundet olgn.: ude
med. med Skiemt og Latter var det forbi.

Molb.LB.241. *Det var forbi med deres
Blund. Rich.II.l. det (var) aldeles forbi

med den gamle Gemytlighed paa By-
fogedkontoret. Schand.BS.438. Og det skal

være forbi med Befæstningen (Chr.VI:
befæstning skal opholde^ for Ephraim. Es.

17.3.
II

(talespr.) i sætn. m. konter, tings-be-

tegnelse som subj. Hendes Traad er forbi

(o: opbrugt), hun tager en nj. Heib.Poet.

XI.89. nu var (juleaften) forbi, og Træet
var forbi, og Historien med; forbi, forbi,

og det blive alle mstoviQv. HCAnd.V.322.
5.3) om person, (især i forb. det er forbi

og gøre det forbi/ || i udtr. for død og

undergang. *Det er forbi, nu seer jeg
kun den ene (o: den anden er druknet). Ew.
V.143. *Derefter lå han bevidstløs;

|
før

Middag var det forbi. Rørd.GK.116. mon
det da skulde være forbi med os (Ghr.

VI: mon vi da skulle faae endej, og vi

skulde opgive Aanden.4i¥os.i7.i5. „Er du
meget syg?" . . „Ja, det er snart forbi med
mig." JPJac.1.86. jf. : den Modløshed, der
overvældede mig efter 1864, da jeg troede,

at det var forbi med vort Land og dets
Kultur. Scfeawd.O.JI.-255. gøre det forbi,
berøve livet; fremkalde døden. *Han maatte
os bebude,

| At Poplesi |
Havde gjort det

iorbi,
I
Og Livet det var \iåe.Wengel.l.32.

Hun stod og tænkte, og Vandet gennem-
isnede hende; men Bigum kom ikke. Det
var bedst at gøre det forbi (o : drukne sig)

da. AndNx.MS.46.jf.(sj.): Blot at Isen vilde
briste under ham . . og Alting blive gjort

forbi i . . en Trækning nede i det kolde
Vand. JPJac.II.234. om person, som det er

gaaet stærkt tilbage for, som ikke mere kan
gøre sig gældende ved sit arbejde, sin op-

træden osv.: færdig. Tænk, om jeg (fik)

den Vished, at jeg var forbi, ikke havde
det Bitterste, Ingenting, ikke kunde. smst.

194. nu er jeg ikke engang bedrøvet mere,
jeg er bare træt og forbi. SvLa.FruG.52.

II
i udtr., som betegner ophævelse af et

intimt forhold. *Hans kan se sig om en
anden;

|
Thi med os er det forbi. PMøll.

1.115. Jeg fortalte blot din Fader, at det
var forbi mellem dig og Pigen. Sc/iand.
VV.288. Hun er rejst . . — min Hustru —
rejst for bestandig. — og alt imellem os

10 forbi. Stuck.III.7. NMøll.H.119. (talespr.) i

sætn. m. person-subj. : hvis det kun var det,

du vilde mig, saa havde vi to været forbi
med hinanden for længe siden. Leop.B.21.
gøre det forbi, ophæve et kærlighedsfor-
hold; især: hæve en forlovelse. Markman.HD.
150. (hun havde) gjort det forbi med sin
Barndomsven, sagt, at hun ikke holdt nok
af ham. Baud.GK.303. Børd.GD.12.

jf.
: det

var deres Kæres Død, der først rigtig luk-
20 kede Himlen i Baglaas for dem og gjorde

det forbi meUem dem og Vor Herre. Olf
Ricard.K.19.

forbi-,iss^r.[f(nr'bi-, sjældnere 'fmrbi- (se

forbi-gaa, -gangen osv.)] til forbi (4); især
i bevægelsesverber (og dertil hørende subst.),

der dog uden for præs. part. ell. som vbs.

ikke bruges (alm.) i egl. bet, og som næsten
udelukkende tilhører skriftspr. (jf. i øvrigt

u. efter- i ssgr.); udeladt er fx. (af verber:)

30 forbi-flydende, -flyvende, -ilende, -kø-
rende, -løbende, -myldrende, -ridende,
-strejfende, jf. (uden for præs. part): det
er sandsynligt, at (Trondhjem) har haft et

Indbyggerantal af omkring 6,000, i saa
Henseende altsaa vidt forbiløbet af dens
driftige Medbejler Bergen. TroelsL.1.58.

\\

af subst er fx. udeladt: Forbi-defilering,
-kørsel, -march, -rejse, -vandring.
forbide, v. [fcoribi'da] præt -bed; part.

40 -bidt. {jf. ty. verbeissen) 1) bide (en) meget
ell. slemt; skambide. En glubsk Hund har
saaledes forbidt ham, at han ligger under
Feltskærerens Raanå.VSO. \\ især i part.

for bidt brugt som adj.: mishandlet ved bid;

skambidt. Hun er forbidt af lopper. Moth.
B146. Han var ligesom foxbidt og for-

kradset paa Ansigt og Hals. Ing.KE.lI.150.
(hundene kan) være saa forbidte, at de
maa under Dyrlægebehandling for at lap-

so pes sammen. Bogan.1.168. om træer olgn.:

ødelagt af dyrs bid. En saadan forbidt Bøge-
purre kan antage Lighed med en klippet
TaTL.CVaupell.S.17. Frem.DN.286. 2) refl.

2.1) (l.br.) skade ell. overanstrenge tæn-
derne ved at bide. Invaliditetsspørgsmaalet
kan de Herrer ikke løse. Naa, det er nu
ogsaa en Nød, selv de skarpeste Kæver
kan forbide sig paa. VortLand.^^/sl905.1.sp.5.

2.2) forbide sig i en spise, (dial.) spise saa

60 meget deraf, at man bliver ked af den. Feilb.

O forbi-dragende, part. adj. [-|dra*(')-

qana] som drager forbi, forbidragende
Skyer. Schand.liF.201. den fine forbidra-

gende Rosenduft, der ikke er til at fast-

holde. JPJoc.II.563. Sommerdag i Dyre-
haven med forbidragende Tordenvejr.fi-
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telpaa et maleri afP.CJSkovgaard/SigMulLB.
111). I substantivisk: At sidde og hvile
der (o: paa bænken) . . at høre paa Folks
summende Tale, at se paa ae Forbi-
dragende. Goldschm.VIII.64.
forbie, v. [fmr'bi'a] {glda. forbi(d)e, jf.

mnt. vorbeiden) 1) f trans.: vente (bie)
paa. Jeg vil forbie ham her. Moth.Blo3.

2) (nu kun dial.) refl.: vente for længe:
lade tiden løbe fra sig; nøle. I Dag nar
jeg skammeligen forbiet mig. FSO. næsten
kun i sætn. m. nægtende mening: Svenn for-

biede sig vel ingenlunde med at gaae
Faren i Møde, men han forhastede sig
derimod. Grundtv.Saxo.III.o. Jeg forbiede
mig ikke, jeg fløj til \xe\iåe.BhchIV.642.
Eders Tilstand er farlig . . har I Noget
at skrifte, maa I ikke forbie Eder. smst.90.

Ja, det er paa høie Tid! . . Jeg er bange
for, at jeg_ har forbiet mig. Bosenk^TB.
Nr.69.6). FeUb. 3) (dial.) part. forbiet
brugt som adj.: som har ventet for længe;
urolig, nervøs af at vente. Baade Anna og
Stamherren var saa forbiede og læng-
selsfulde efter hinanden . . at de grædende
faldt hinanden om Halsen . . da de et Øje-
blik var blevne ene.JakKnu.GJt77.
Forbier, en, [fmr' bi-ar] flt. -e. {dannet

i nyeste tid af forbi (4) ligesom Ener, Toer
osv. af en, to o»r.) 1) (jf. skyde forbi u.

skyde; dagl., især sport. eU. soldat.) skud,
spark, stød osv., der gaar forbi maalet
uden at ramme (jf. Forbiskud^. Skyderegl.
24. Her har jeg leveret de første For-
biere til de letvingede Bekasiner, her har
jeg skudt min første And. Baud.OI.86. At
snakke om det latterlige eUer snobbede
eller forfængelige ved Titelvæsnet er saa
kedsommeligt som at skyde Forbiere. Pol.
*yitl906.4.sp.o. det saa ud som om alle

Skuddene var Forbiere. Bønnelycke.Sp.l82.

(i fodboldspil:) PoI.Vb1904J.sp.6. Ekstrabl."/e
1921.MJ.sp.l. (i boksning:) Cook drejede
Ansigtet, hvorved Stødet blev en Forbier.
PoU*/il922.4.sp.3.

II
billedl. O/.Afbrænder 2;.

(han) forstod, at han . . havde forfejlet

Maalet . . hendes Sikkerhed (var) ikke
rokket. Det var igen en Forbi'er. Pont.DB.
IV.87. 'Saa løb jeg rundt for at faa lidt

Mad,
I
men hented' mig mangen Forbier.

PoU^ia920.6.8p.2. 2) \ (en) forbidra-
gende. *Saa drog de over (o: broen) i

vogne og Sko, |
Tiggere, Trækkere, Bj-æm-

mere, Friere,
|
die de tusinde Somres

YoThiere. Aakj£VJld39. forbi-fare, v.

[-|fa'(' ra] (1. br.) ile, drage forbi. 1) i perf.
part. Studenstrup raaber 10, og gaaer siden
sin Vey, til hånd er forbi faren. Eolb.llJ.
V.9. 2) t præs. part. vAph.(17o9). Der kan
man staae og see alle de Forbifarende.
VS0.II.38. et forbifarende Vejr uden an-
den Hensigt end at fare forbi, at svulme
og hmse.VUhAnd.AD.144. 3) som vbs. i forb.

i forbifarende, d. s. s. i forbifarten. Ing.
EF.II.102. -fart, en. vbs. til -fare. Hans
Tjener (holdt) her udenfor . . da han paa

Forbifarten (vilde tale) med mig. BlicJ^,

(1846).V1.62. Den var den eneste Vogn,
der saås, og dens Forbifart lokkede ad-
skillige nysgjerrige Beboere hen mod de
aabne Vinduer. Schand.AE.46. || især i udtr.

i forbifarten (jf. -fare 3^, idet man farer
forbi eU. passerer; i skyndingen. Slange.Chr
IV.1261. i Forbifarten (kastede jeg) et hur-
tigt Blik ned gjennem Dalene. Blich/1846).

10 1.51. Kvindeøjne . . havde i Forbifarten
tilglimtet ham en hel Del at tænke paa.
Markman. Fort. 203. (han) løb ned forbi
Sander og hans Hustru, og han saa i

Forbifarten, at hun havde lagt begge sine
Hænder paa hans Skuldre. Bist.EB.116.

(jf. I. -gaaende 2:) han følte sig . . saaret
ved den Omtale i Forbifarten, der var
blevet ham til Del (o: i ti skrift). CSPet.
Litt.1.584.

20 forbigraa, v. [foir'biigå-, 'fmrbiigå'] for-

bigåae. Bøysg.AG£2. præt. -gik; part. -gaaet
ell. (nu næppe br. i rigsspr.) -gaaen (som fk.:
EolbJ'lut.V.l. forbigåaen. Eøysg.AG.64) elL

(kun i pass., især i bet. 2; jf. forbigangen
som adj.; nu 1. br.) -nngtn (lMos.o0.4(Chr.
VI). HøjsJ2.11(Chr.VI). 2Cor.5.17). vbs. (i

bet. 3) -else, jf. Forbigåaen, I. Forbigaaende,
Forbigang, {ænyd. d. s., jf. ty. vorbeigehen)

1) (nu næppe br.; jf. II. forbigaaende 1)
io i egl. bet., til forbi 1 eM. 4: gaa (spadsere)

forbi. Elephanten fremvisede sin Snabel,
som ilde var tilreedt af nogle Bier, hvis
Sværm han havde forbigaaet ^o/6.Af-FW.
81. m. overgang tU bet. 3: 'liden Mark-
blomst ei jeg forbigik, | Fordi den sig ei

efter Regler klæder. Ing.DJJ08.jf. .•Hver-
ken Pallads eller Hytte de (o: drømmene)
forbigaae. HauchJ)V11.114.

2) O til forbi 2 ell. 5, om tid, lejlighed

40 osv.: svinde hen; gaa hen; forløbe, der
græde-dagene over ham vare forbigangne
(1871 : forbiø, da talede Joseph til Pharaos
huus-folk. IMos. 50. 4 (Chr.VI). Høysg.A G.
64. perf. part. brugt som adj. (jf. forbi-
gangen): det Episke er stedse Fortæl-
lingen om noget Forbigaaet. iTct&.Pro«./!.

308. jf: det Gamle er forbiganget (1907:
forbigangentj, see. Alt er blevet nyt. 2Cor.
5.17. nu især (1. br.) i forb. m. lade: den

50 utrættelige . . Iver, der ingen LeUigheder
lader forbigaae at oplyse deres Forstand.
Ew.VII.104. den Pligt, ikke at lade dette
forbigaae nQmXslt.0rst.VIII.lO7. jf: der-
som de Kongens Befalningers, eller Lo-
vens, Overtrædelse tre Uger Upaatalt lade
forbigaa, efter at det dem vitterligt været
haver. DL.3—4—6.

|| f ikke finde sted. Op-
holdis med Forfølgningen, og fornævnte
Ting forbigaar, da er Arresten dermed

60 ophævet, smst.l—21—20.

3) fiZ forbi 3: lade ude af betragtning.
3.1) overspringe (en) ved uddelingen af et

gode, besættelsen af et embede olgn. (især
paa en uretfærdig maade); tilsidesætte,
(raadet) har forbigaaet . . fornemme Mænd,
der har ansøgt om den høye Magistrat (o:



261 Forbigaaen forbigang^en 252

om at blive borgmester). Holb.Kandst.III. 2.

Augustiner Munkene besværgede sig over
deres Forbigaaelse.sa.Æp.FJ35. Aaret eJEter

blev han forbigaaet (o: ved besættelsen af
et embede). PoUyiol906.3.sp.2. perf. part.

brugt som adj.: Mænd, som Plutus har be-
riget, skulde giøre de forbigangne deel-

agtige udi deres erhvervede Riigdom.
Holb.Plut.V.4. De i § 1 givne Bestem-

I Forbigaaende: der staaer en Mand | I

Gangen hist. Oehl.AV.86. rent i Forbigaa-
ende og midt inde mellem andre Ting,
melder (Abildgaard) Thorvaldsen — hans
Moders Bøå.JLange.1.99. I Forbigaa-
ende sagt, naar jeg taler om Romaner,
mener jeg kun Cervantes, Fielding. jEt«,

VI.36. smst.VIII.27. e.br. 3) f med for-
bigaaende af, uden at tage hensyn til

melser skulle imidlertid ikke betage den lo ell. agte paa (jf. u. forbigaa S). Slange.Chr

forbigaaede Arving, som senere maatte
melde sig, hans Ret til Arven. Forordn.^^h

1839.§2. Vil De ikke synge nu? — Frø-
ken B. foretrækker at høre Hr. K. først,

svarede Sangeren med det forbigaaede
Talents stille Bitterhed. Schand.TF.II.169.

3.2) (nu l.br.) lade ubenyttet; lade gaa
forbi. Jeg kan ikke forbigaae denne
Leilighed at yttre et Ønske. Æ^it^.FII.ii

9

IV.1005. II. -gaaende, part. adj. {præs.

part. af forbigaa i og 2) 1) (nu 1. br.)

om person: som gaar forbi; forbipasserende.

Jeg satte mig ved et aabent Vindue, og
havde det ene Øie fæstet paa Bogen, og
det andet paa de forbiegaaende Skiøn-
heder. JSneed.1.352. En forbigaaende Tig-
ger kom hende tU Hjælp. Levin. \\ sub-

stantivisk, (jøden) anraaber . . den ene For-

3.3) lade uomtalt; ikke nævne; udelade 20 bigaaende efter den anden om at kiøbe
Bagges.L.II.125. staae paa Gadehjørnet og
synge for de Forbigaaende. Hetfe.Poe/.F.

324. saa kom atter en Pause, hvori man
atter kun hørte . . en enkelt Forbigaaendes
Skridt og Fuglenes Svirren. Tops.III.14.

2) CP som ikke varer ved; som hurtigt for-

svinder, forløber osv.; flygtig. En tiltagende
Legemsførhed medførte, .undertiden forbi-

gaaende Upasseligheder. Moife.JacoftDeicfe-

et Eventyr, som"vi . . ikke her tør forbi- 30 mann.(1853).37. Fortællinger, hvis hele

i en fremstilling. Det vil jeg nu forbi-

gaa og begive mig til Proceduren. Holb.

Masc.il.4. *at forbigaa, i hvad Fare jeg
har vsLaxen.Falst.0vid.85. Derfor lader os

forbigaae (Chr.VI: lade iare) Begyndelses
Læren om Christo, og skride frem til det
Fuldkomnere. Hebr.6.1. Hun selv forbiffaas

ganske (0: i en ligprædiken). TroelsL.IX.34.

ofte i forb. forbigaa. med ell.i tavshed

gaae med Taushed. Hauch.VI.343. Vi kunne
forbigaae det Øvrige med Taushed. Allen.I.

195. med f orbigaaen ell. forbigaaelse
af, uden at omtale, med Forbigaaen af

hvad der ellers kan høre til Hveens Bi-
storie. Heib.Pros.IX.196.

\\
(nu næppe br.)

efterfulgt af en inf.: undlade. Jeg kand .

.

ikke forbigaae at melde noget om den
Tydske Oversættelse af Ped. Paars. Holb

Værd laae i den snart forbigaaende Spæn-
ding, de yak.te.Hauch.MfB.192. Nogle (dyr)
have et stadigt, andre kun et forbigaaende
Ophold i E^tten. Andres. Klitf. 203. Med
Søren Kierkegaard er jeg kun kommen
i forbigaaende BeTøTing.Birkedal.O.II.84.
(iur. :) Forbigaaende kaldes Ydelsen, naar
den pligtmæssige Erlæggelse foregaar i

et Øjeblik, f. Eks. Pligten at overdrage
Ep.V.15. leg kand ei forbigaae her om- 40 Ejendomsret over en Ting. Lassen.AO.7.

stendelig at fortelle een besynderlig Ting
Æreboe.196. en Anmærkning, som vi ikke
kan forbigaae at giøre, er den, at (osv.).

Ew.VI.294. vi kunde forbigaae at berøre
dem (0: vikingetogene) videre. Molb.DH.L
361.
Forbi-gaaen, en. (1. br.) vbs. til for-

bigaa
II t i forbigaaen, d. s. s. i forbi-

gaaende (se I. Forbigaaende^. Basth.AaT.

3) t m. pass. bet. : d. s. s. forbigangen. (Jam-
mersm.20). den Væmmelse, hvormed den
stedse fremskridende betragter de Tanker,
han selv i en forbigaaende Tid har ned-
skrevet.PiføW.77.5i8. -gang, en. (nu 1. br.)

vbs. fii forbigaa (1). vAph.(1764). Hvi dvæ-
ler du? kom! jeg savner din snelle For-
bigang. Oehl.(MO.). nogle nikkede til ham
under Forbigangen. ilfar/cwan.P-S.I8i. „Du

190. I. -gaaende, et. {substantivisk anv. af 50 er bleg i Kvasten," sagde Ibald i Forbi-

n. forbigaaende) i forb. i forbigaaende
ell.(l.br.) iforbigaaendet (Skak.(1773).

77. Bønnelycke.(BerlTid.''V6l922.Aft.3.sp.5))
samt i forb. med forbigaaende af. 1)

(nu 1. br.) idet man gaar forbi; i for-
bifarten. Jeg kan ikke undlade i Forbi-
gaaende at hilse paa Bern. Ew. VIII. 63.

Vor Veiviser pegede, i Forbigaaende, paa
en stor rusten Jerndør i Klippen. Oehl.Øen

gangen. TomKrist. LA. 26. || i forbigang,
(sj.) i forbifarten. 'Paa guldstraalende Karm
kjører du (0: Amor) . . om jeg kjender
dig ret, du neppe vil skaane, |

Men i For-
bigang selv uddele hyppige Saar. Heib.

Poet.VIII.65. CP -gangen, pari. adj. [fcnr-

ibi|gaii'(8)n (jf.Høysg.AG.65); ogs.: "f(orbi-]

intk. -gangent ell. (nu sj.) -ganget (Mynst.
Præd.(1842).22) ell. (sj.) d. s. (Blich.MT.3).

(1824).II.182. (han) bøjede sig dybt i For- 60 {egl. perf. part. af forbigaa 2; jf. ogs. u. for

bigaaendet. Bønnelycke. (BerlTid.^^lal922
Aft.3.sp.5). 2) m. h. t. noget, som berøres i

samtalens løb: flygtigt; kortelig; over-
fladisk; „en passant", (forfatteren har)ls.}in
behandlet Tingen i Forbigaaende. Engelst.

Phil.l4. *Det vil jeg kun ellers melde
|

bigaa 3j)" om tid olgn.: udrundet ell. for-

løbet; svunden; henrunden; tidligere; for-

dums (jf. forgangenj. det er nok, at vi i

den forbigangne Livs Tiid have bedrevet
Hedningernes Yillie.lPet.4.3. Kongen hav-
de ladet mod Udgangen af forbigangne
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Aar forskrive en Kerre-Bag. HolbJ)H.II.
116. de Danske elske de forbigangne Ti-

der og deres Forfædres BeåriiteTÆre. VIII.
215. hvorfor vil jeg da blande mig i den
nærværende, eUer maaskee, før dette tryk-
kes, forbigangne Strid mellem Baggesen
og Noget af Oehlenschlåger? Grundtv.Udv.
111.605. det uforklarlige Behag, vi finde
i Et eller Andet, (er) maaskee . . en dun-
kel Erindring fra et forbigangent Liv.
Gylb.(1849).IV.45. Senere talte han med
hende om KamiUa og sit forbigangne Liv.

JPJac.II.316. i udtr. det forbigangne,
det, som er sket, svundet bort; fortiden. Det
Gamle, det Forbigangne er det eneste,

som de holde deres Agtsomhed værd.
JSneed.II.301. *Det tilkommende for Gud

|

Er alt som det forbigangne. GrundtvSS.
II1.147. Nutid bruges . . om . . det for-

bigangne . . naar dette i livlig Fortælling
fremstilles som nuværende (fortællende
Nutid). Mikkels.SproglSJ09. etforbigan-
gent, (nu næppe br.; jf. II. en 24.1 dutn.)
noget fortidigt. Mynst.Præd.(1842).22. en
Fortælling om et Forbigangent. Heib.Intel.

1.120. Var der intet Tilkommende, da var
der heller intet Forbigangent. Kierk.III.

24. (de) forbigangne ting, (nu isoer

bibl.) den svundne <t3; fortiden. „Denne
kunde man høre var en ret Prophet." —
^Ja hånd veed ogsaa forbigangne Ting."
Eolb.Ul.III.3. Erindringen om de forbi-

gangne (Chr.VI: fremfame^ Tuig.Visd.ll.
13. den forbigangne t\é.,spec.(som overs,

af lat. tempus præteritum; jf. forgangen
tid tt. forgangen l.i; gram., nu 1. br.): da-
tid eU. fortid. PSchulz.DS.67. Høysg.AG.
65. JBaden.Gram.118. CP -gangenbed,
en. {til -gangen; jf. Forgangenhed; nu
næppe &r.) svunden tid; fortid, en stum
Forbigangenheds uklare Atmosphære.fi"ei6.
ProsJI.406. Kierk.VIl.28. fra den nuvæ-
rende Menneskeslægt er Correggio allige-

vel skilt ved Forbigangenhedens Linie.
JLange.II.350. -gænger, en. (1. br.) per-

son, som gaar forbi: forbipasserende, hans
vandblaa Øjne fulgte Forbigængerne med
etuudanindeligtUdtryk.J^ndxVa:.P£.IJJ.79.
for-bilde. v. se forebUde.
Forbillede, et ['fmribel ';a5a] (ogs.,

især poet. Forbilledj. (ænyd. d. s.; til V. for-

(6 og 2a); jf. forebUde samt <y. vorbUd) 1)

person eU. ting, der tjener som mønster, l.i)

t støbeform. Moth.B166. \J2) (æstet.) hvad
der i den virkelige verden tjener som genstand

for kunstnerisk efterligning; model, (om
person:) opdigtede Personer, der dog i

Regelen har Forbilleder i det virkelige
Liv. Brandes.VI.294. 1 J) hvad der (i enhver
eU. i en vis henseende) %f. sin fuldkomne be-

skaffenhed tjener som genstand for efterlig-

ning ell. efterlevelse; mønster; eksempel
(2). (om ting ell. forhold:) Mere og mere
afbilde vort Liv jpaa Jorden, Livets høie
Forbillede i dine mm\e.MynstJ'ræd.(1835).
25. i enkelte meget vigtige Punkter staaer

Oldtiden endnu som et Mynster, et stort

Forbillede, der neppe er naaet, end min-
dre overgaaet. fffl«c/».rnfeJ8. følgende Li-

nier (af Richardt) kunde staa blandt For-
billederne i en dansk Metrik: '„Vældige
Gud,

I
Vor og vor Fjendes,

|
O lad det

kendes,
| Med dig vi drog ud!" brandes.

11.472. (om person:) jeg henstirrede paa
Palnatoke som det Forbillede, jeg havde

10 Lyst at ligne. Grundtv.Kvædl.225. Hvo er
vel denne Forfatters (o: Lafontaines) Møn-
ster og Forhillede? Blich.(1846).V.13. vort
Forbillede, den flerre Jesus Christus.Z^t«rfc.

X.126. Harald Holst, som hun et Øjeblik
gjeme havde villet ophøje til et Mønster,
et Forbillede for Nutidens Mænd. Tops.III.
279. du og dine Venner, som sidde for
dit Ansigt, ere Mænd tU Forbillede (Chr.
VI: ere forunderlige mænd). Sach.3.8. m.

20 et præp.-udtr. for at betegne en henseende:
(han) anseer mig som et Forbillede paa
alt Ædelt og Skjønt. Gylb.Sk.206. hvis Een
fremstilledes som Forbillede i Gavmild-
hed. jBrt«;rfc.ZIF.i 94. i alle Maader viser
(du) dig selv som et Forbillede (1871:
Mønster; paa gode Gerninger. Tif.^. 7^^907;.
hun er i henseende til flid og energi et

forbillede for sine kammerater
j 2) hvad

der bebuder ell. betegner noget endnu ikke

30 nærværende. 2.1) (sj.) billede ell. fore-
stilling, man danner sig i forvejen. Af
alle gamle Sange . . havde han lavet sig
et Forbilled for Farbrorens Opholdssted
som paa langt nær ikke havde med Virke-
ligheden at gøre. Drachm.VD.140. 2.2) (nu
næppe br.) attribut (2) ell. symbol, (per-

serne) holdte . . Natten eller Mørkhed et

Forbillede for den onde Gud, ligesom de
holdte Lyset et Forbillede for den gode.

40 Holb.Hh.II.9. (søvnen) er vor Lifs Formør-
kelse og Dødens Forbillede. .ånAari^ft/Co-

nwdienomLyveren.(1725).35. Dette skumle
Mørke er et ærværdigt Forbillede paa
Bøden. Ew.III.182. den Hellig Aand gav
tilkiende, at Veien til Helligdommen end-
nu ikke var aabnet, saalænge det første

Tabernakel endnu havde sit Stade; hvilket
var et Forbillede ('C^r.FI: lignelse; 1907:
Sindbillede^ indtil den nærværende TUd.

50 Hebr.9.9. 2.3) O hvad der foregriber, forud
antyder noget fremtidigt; varsel; typus.
(vi ønsker, at) denne vor Reises første

Dags Velsignelse . . maatte være et For-
billede paa vor øvrige Vandring. -6a^.9e«.

L.II.ll. (jf. bet. U) Don Quixote er For-
billedet paa den subjektive Galskab. 5'iarfc.

VII.163. især (teol.) om de steder i det gamle
testamente, som sigter til Kristus og hans
skæbne i det ny testamente : Moth.B166. Slan-

60 gens Ophøieise i Ørken var et Forbillede
paa Christi Korsfæstelse. VSO. 'Himmel-
falden stod Elias

| Mellem Afguds-Altre
op,

i
Stort Forbilled paa Messias, |

Dale-
ren fra Stjærne-Top. Grundtv.SS.1.310. Det
gamle Testamente viser hen til Christus
1, ved Loven . . 2, ved Spaadommene om
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Frelseren og Forbillederne paa ham. Ka-
tek.§4. 2.4) (hihl., sj.) om noget fortidigt,

der tjener eftertiden til advarsel: afskræk-
kende, advarende eksempel. lCor.10.6.

O forbilledlig, adj. 1) <ii Forbillede 1

:

som tjener til mønster ell. ideal for; efterlig-

nelsesværdig ; mønsterværdig; ideal, den sid-

ste Bøn i „Bønnen" (o: fadervor), der (for-

billedligt for al sand Bøn, som jo beder
sig glad og gladere . .) tilsidst Intet . . mere
har at bede og begjære, men ubetinget
glad ender i Lovpriisning. Kierk. XI. 45.

(Byron) virkede mere forbilledligt end
nogen Fortidspersonlighed i selve det
tyske Aandsliv.J5randes.FI.569. I Repu-
blikens Helteskikkelser fandt han de for-

billedlige Karakterer, han . . havde savnet.
Pont.LP.V.70. 2) <ii Forbillede 2: som for-

ud afbilder ell. antyder noget; ogs.: symbolsk.

Det er en gammel Tro om Nyaarsnat, at

alle det tilkommende Aars Hændelser lade
sig i den forbilledlig til Syne. Grundtv.PS.
1.292. Kierk.X.256. Noahs Ark hentyder
forbilledlig paa Kirkens Skib (Menighe-
den). JLanqe.III.97. VilhAnd.PMii.1.67.
forbillig^e, v. [f(oribiri(qJ9] (dannet

efter I. fordyre; jf. ty. verbilligen; sj.) gøre
(en vare) billig. PoU'/il916.8.sp.3.
Forbind, et, ogs. en (Cit.l813.(DSt.

1921.61)). (glda. d. s. i bet. „forbund" (jf.
Feilb.); til forbinde) 1) (nu næppe br.) d.

s. s. Forbinding 1; som vbs.: Cit.l813.(I)St.

1921.61).
II

konkr.: Naar Podeqvisten er
indbragt i Grundstammen vikler man et

Forbind af Uldgarn omkring hele Kløften.
Eave-Tidende.1841.295. 2) (dial.) d. s. s. For-
bandt 1. Feilb. jf. Krydsforbind. Moth.K305.
Forbind-, i ssgr. [fmr'ben'-] (jf. dog For-
bindskæp^. (1. br. Porbinds-, se Forbindskæp
samt u. -sager/ især (med.) til Forbind 1

ell. forbinde 1; sml.ssgr. w. Forbinding u.

Forbinding 1.

forbinde, v. [fmr'ben'a] præt. -bandt,

flt. d. s. ell. t -bandte (Holb.Herod.53) ell.

(foræld.) -bunde (sa.DH.1.292. sa.Ep.1.115);
part. -bundet ell. (i rigsspr. nu mest i fk.,

især som adj., se fx. bet. 1, 3.4, 4, 6) -bun-
den (attrib. ved ord af intk.: Moth.B180;
efter have ell. efter være m. subj. i intk.

ell. flt: smst.172. Tullin.III.322), hvortil flt.

og best. f. -bundne (Ing.LB.1.23. 2Mos.27.
17(Chr.VI afvig.). Ludv.). vbs. -else (s. d.),

-ing (s. d.), jf. Forbind, Forbindende, (glda.

d. 8. i bet.: forpligte ( GeheimearchivetsAars-
beretninger.IL(1856/60).32); fra mnt. vor-
binden, ty. verbinden; m. h.t. bet. 5 sml. lat.

obligare)

1) lægge bind om et saar olgn.; lægge
bandage ell. forbinding om. (samarita-
neren) gik til ham, forbandt hans Saar, og
gød Olie og Viin derudi. iwci 0.34. *Den
ift er lægt, før den er halv forbunden.

Ew.V.125. Hun undrede sig over sin for-

bundne Fanåe.Ing.LB.L23. *Med Markens
Urter hun hans Saar forbinder. PaZ3f.TIJ.

54. (billedl.:) Herren forbinder sit Folks

Brøst og læger dets Vunders Saar.jBs.30.
26.

II
m. person-obj. det (faar), som havde

lidt Brud, forbandt I i^ke.Ez.34.4. (Chr.
IV.) lod sig i alles Paasyn aftørre og for-

binde, og blev derefter staaende med om-
bundet Hoved og Sværdet i Haanden, ind-
til Slaget var forbi. Mall.SgH.302. Meka-
nisk vaskede han sin blodige Haand i et

Kjær og snørede sit Lommetørklæde fast

10 om den. — En saaret og forbunden Helt
maa være interessant! sagde han. Schand.
TF.II.338.

2) sammenbinde; fastgøre. 2.1) (fagl.)

fastgøre ved baand (ell. paa anden maade);
knytte fast. Naar et Toug, der har Blok,
Kous el. desl. i Tampen, strækker sig, saa
den ikke staaer paa sin Plads, flyttes den
høiere op, hvilket kaldes, at forbinde. Har-
boe.MarO.116. Dæksbjælkerne forbandtes

20 til Skibssiden ved svære Jerngafler. S^^iWe.
Gal.1.73.

II
spec: knytte en elektrisk ledning

til en lampe, en anden ledning osv. Snor-
lamper med Skærm, komplet monteret og
forbunden fra Kr. 2,50. Priskurant.(1912)..

2.2) binde to (ell. flere) ting (af samme slags)

til hinanden; sammenbinde; sammen-
føje. Han forstaaer godt at forbinde Tøm-
merverket i en Bygning. FSO. *(jeg) Ta-
ger mine Blomster frem,

| Og til Krands
30 forbinder dem. Heib.Poet.VII. 373. Alle

Støtterne . . skulle være forbundne (Chr.

VI: belagte^ med Stænger af Sølv. ^ilfos.

27.17. Forbinde og lodde Traadene i et

Kabel. Scheller.MarO. 227. 2.3) være ell.

danne et mellemled, bindeled ml. to dele,

saaledes at der bliver passage ell. samfærdsel
ml. dem (jf. Forbindelse 2.2/ *Hav og Land
og Floder

|
Adskiller ei, men knytter, og

forbinder. Oehl.L.1.276. Foran (borgen) for-

40 bandt en bred Grav begge Søens Arme.
Blich.(1846).III.203. *I Danmark ligger der
Øe ved Øe; |

Dem alle forbinder den fav-

nende Sø.Hrz.D.I.173. lette Træbroer for-

binde de modsatte Flodbredder. Holst.FF.
122. Paa Trappen, der forbandt Etagerne
i den gamle Pavillon . . stod den gamle
OveTlæTeT.Schand.BS.471. en dampskibs-
rute forbinder Danmark og Island

j
hoved-

kontoret er forbundet med filialerne ved
50 særlige telefonledninger | overf: en Him-

melstige, der forbinder Tiden med Evig-
heden, Støvet med Aanåen. Pont.LP.VII.
84,

3) frembringe en helhed (enhed) af
to (ell. flere) dele. (m. obj. (i flt.) betegnende

begge bestanddele (parter) ell. m. betegnelsen

for den ene styret af præp. tU ell. (nu kun)
med). 3.1) O m. tings-obj. (jf. bet. 2.2/ den
poetiske Eenhed i Handling og Idee, der

60 forbinder disse Digte til et Heelt. Molb.F.
339. *En reen og høi og mægtig Aand
forbinder

|
De trende Folkefærd ved Nor-

dens Bryst. Hauch.SD. 1. 91. to sætninger
(kan) forbindes ved, at de begge begyn-
der med samme partikel, der m. h. t. ord-

stilling i begge sætninger forholder sig som
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hioTd.Wivel.226. forbindende binde-
ord, (gram.) sideordnende bindeord som og,

samt, der sammenknytter to ord (ell. sætn.);

sammenføjende (kopulative) bindeord (mods.
adskillende (disjunktive) og modsættende
(adversative) bindeord^. MinBek.-*lal895.

II
(nu 1. br.) om samtidig besiddelse af to egen-

skaber olgn.; forene. I et Monarkie . . hvor
man forbinder Statens Nytte med Regen-
tens Nytte, gaaer det vel til. JSneed. VIII.
80. En anden forbinder med en smuk Skab-
ning og et yndigt Ansigt den sødeste og
mest fortryllende Sang. Tode.V.29o. Hun
forbinder den meest flydende Modulation
med den tydeligste Artikulation; hun op-
ofrer ikke Poeten for Compositeuren. smst.

Ij
om sjælelig virksomhed, m. h. t. forestillinger

:

kombinere (ved idéassociation); associere.
DenFoihindende (indbildning8kraft).Eil8ch.

Term.28. Lighedsassociationen rører sig
friest og kraftigst, naar Hjernen er livs-

kraftig eller i stærk Spænding . . Det er
især i saadanne Øjeblikke, at fjernt lig-

gende Fænomener forbindes formedelst
ighed. Høffd.Psyk.^ 208. ofte i forb. for-

binde et begreb, en forestilling med et

ord, forstaa noget ved et ord. det Begreb,
som Lovene forbinde med det Ord Lotte-
rie. Stampe.II.26o. Hvad er et . . got Rygte ?

Er alle de, der anprise det, enige i det
Begreb, de forbinde dermed? Eic.VIJ92.
Vendinger, som den verdslige Samtid ikke
formaar at forbinde nogen Forestilling
med. HarNiels.TT.II.13. 3j) (jf. bet. 4; nu
1. br.) m. person-obj. Og det skede, der
hånd havde endt, at tale til Saul, da
blev Jonathans siel forbunden (1871: bun-
den^ til Davids siel; og Jonathan elskte
ham, som s\n siel. lSamJ.8.1(Clir.yI). Den
Kreds, hvori vi fødes, kan ikke andet
end forbinde os til Selskabet (o: satn-

fundet). Sc}iytie.(Bahb.LB.I.377). *til Jor-
den forbunden,

|
Er du (o: naturen) en

Qvinde, og Moder dif^Kvn. HeibJPoet.VIII.
299. *Hun (o: sjælen) havde meer end Riig-
dom funden, | Thi hun var ret med Gud
forbunden. Érors.88. Folket forbindes saa-

ledes med Adelen ved det samme Baand,
som forener Lemmerne af en Familie. Fr
Sneed.I.odo. Med min Slægt er jeg for-

bunden enten i den „lige Linie" eller i

„Sidelinien". VortHj.IIl3.120. jf bet. 4.2:

*(malerkunsten) er med Digtekunsten nær
forbunden (alm. : beslægtetj.HrzJ).III.218.

II Al selskabelig Glæde . . kræver et fæUes
Forbindende for ikke at skumme over
og udarte. TroelsL.XI.120. 3.3) (især kem.)

refl., om stof: forene sig m. et andet stof;

indgaa en (kemisk) forbindelse (med),

(grund^offeme) forbinder sig indbyrdes
med hinanden efter ganske bestemte Love.
SaUX.179.jf.: »Det er Guds-AandensDaab

|

Med Herlighedens Haab, |
Hvor Vandet

sig med Uden
|
Forbinder i Livs-Kilden.

Grundtv.SS.III.30. 3.4) iD perf. part. i forb.
forbundet med. 1. i forening med; sam-

men med. endeel Omstændigheder, som,
forbundne med hans store Cordialitet, giør
Manden txoeskyldig.FrSneed.L499. nogen
dygtighed forbundet med en større por-
tion &ækhed har bragt ham frem i ver-
den

i
2. om ulempe olgn.: som følger af ell.

med noget, den Skam, der var forbundet
dermed. jEm-. FJ.505. Om de uoverstigelige
Vanskeligheder, der ere forbundne med

10 at fri. PMølLI.419. alle de Farer, der ere
forbundne med saadanne Reiser. Hrz.X.57.
det er forbundet med stor risiko at handle
paa dette land

j

4) refl. ell. i pass., om person: træde i

nært forhold (tU). 4.1) O slutte forbund
eU. overenskomst (med); slutte sig sammen
(med en) m. et bestemt (nu især: mUitært
eU. politisk) formaal for øje; alliere sig;
slaa sig sammen (med). Amons Tjenere

io forbandt sig imod ham , og de dræbte
Kongen i hans Huus. 2Kg.21.23. *Den van-
skabt Urt var dog den ædle Psyllæ
Plante;

|
Hvorover Flora og Pomona sig

forbante, | Den at forvandle i en anden
Skik og Yoxm.IIolb.Metam.82. Saxerne
bleve de Danske forbundne; og nu var
Valdemar stærk nok til at trodse sine øv-
rige Yiender. MaU.SgH.358. »For at for-

stærke min den stolte Magt | Forbandt jeg
30 mig med Eadrik, den Forræder. OehlXJ.

123. 'jeg (havde) isinde | Tilsidst mig at

forbinde
|
Med Stolemager Dessau, for at

drage | Med ham (til Amerika). HeibJPoet.
XJ93. Blandt Haldorfs gamle Venner var
en Præst, som fra Studenteraarene havde
været forbunden med ham. Gylb.II.102.
der var afgjort en vis Skyhed mod, at

Kvinder forbandt sig offentlig eUer op-
traadte selvstændigt for Offentligheden.

40 JohsSteenstr.KH.II.51. han kunde have for-

bundet sig med det danske Folk . . til

Kamp mod Udlændingenes Tyranni. Kr
Ersl.DM.8. billedl.: *Nid med Smaalighed
sig foThandt Hatcch.SDJ..30. I perf. part.
hnigt (især i flt.) som adj. ell. subst-. : allieret;

forbundsfælle. 'Døden mine Venner glem-
mer,

I
. . min Forbundne Troskab glem-

mer. CFrim.SE.24. Adalbert . . anvendte
Tiden til nøie at udspørge Czernim om

»de Forbundnes Flaner. Hauch. 1. 204. | f
forbinde sig sammen. Moth.B172. man-
ge Nationer . . forbandt sig sammen, for
at modstaae ham. JSneed.VIII.79. 4.2) (nu
næppe br., jf. Forbindelse 4.3^ indgaa ægte-
skab (med); gifte sig (med), jeg (tril) for-

binde mig udi Ægteskab med jer Dotter.
Holb.UHH.IV.2. (jfHauch.VII.343). Det
er . . en Pest for (ægtestanden), om en af
de forbundne Personer giør noget . . uden

60 den andens Vidende. S«A»i.JJ.i58. turde
hun vel forbinde sig for evig med et Men-
neske, som er saa hei^gl Eic.IV.213. har
De . . overveiet Vigtigheden af det Skridt,
naar man forbinder sig med en Mand for
Livs Tid ?P4Heife.SA-JI.578. denMand,med
hvilken hun var iorh\mden. HauchJ.43.

T. Rentrykt m/m 1922 17
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5) (nu især dial., jf. Feilb.) paalægge pligt

ell. tvang (til at gøre noget); forpligte;
tvinge; binde (6.3). 5.l) uden nærmere an-

givelse af pligten ell. tvangen, louen for-

binder hver munå. Moth.Bl72. andre Plig-

ter, der ikke mindre forbandt mig. Bagges.
1.298. *Mit første Løfte mig forbinder.

Oehl.VM.64. \\ refl. Et Løfte, som giøres
med Svøben over Hovedet, er intet Løfte,

og allermindst kand een siges at have for-

bundet sig, der offentligen haver prote-

steret derimod. Holb.Heltind.1.322. FrHorn.
PM.123. forbinde sig til (en) olgn., træde

i et vist afhængighedsforhold til (en); sværge

(en) troskab; binde sig til (en), jeg har .

.

ligesom til ævig Tiid forbundet mig til

Magisteren, og ligesom overleveret min
Velfærdt i hans Haand. Holb.Tyb.V.2. *Min
Fader er . . | Forbunden dig ved Tro-
skabsed, men ei din Træl. Oehl.HY. 160.

5.2) m. nærmere angivelse af pligten ell. tvan-

gen, den Værdighed at blive til Kone,
forbinder et Fruentimmer til mange store

Skyldigheder. KomGrønneg.11.139. To Ca-
pucinere (de af Tiggermunkene, som ere
forbundne til den strengeste Fattigdom)
nærmede sig. FrSneed.I.214. Mine Kaar
forbinde

|
Til daglig Flittighed, for dag-

ligt Brød at Yinde.Wess.219. en til Taus-
hed ved Gaver og Løfter forbunden Gejst-

lig. Blich.I.197. refl. : Han har forbundet sig

til Kiøbet. Holb.Abrac.II.4. Leveregler, som
han havde forbundet sig selv til. PAHeib.
118.267. EBrand.A.30.

\\
(sj.) m. tings-obj.:

ikke enhver Dansk Proposition (er) for-

bunden til en vis orden. Høysg.AG.160.
||

m. flg. inf. (manden) skuUe være forbun-
den Ugesom med Huus-Leje at sige hende
(o: sin kone) op et fierding Aar før Far-
dag. Holb. Kandst.II.3. PAMeib. Sk. 11.260.

Compagnier, hvis Chefer den Kongelige
Tieneste forbinder at ligge i Garnisonen.
MR. 1806.434. m. inf. styret af præp. til:

jeg finder mig forbunden til at føre Læ-
serne . . til saadanne Betragtninger. JSweed.
III.346. til at vare herpaa ved Lærdom
og Underviisning, forbinder mig det Em-
bede, som Kongen har betroet mig. Balle.

Bib.I.113. han var forbunden (Chr.VI: hav-
de fornøden; 1907: nødtj til at lade dem
een (o: af fangerne) løs ved Høitiden.
Luc.23.17. Greven havde nu .. formoden-
lig troet sig forbunden til at udfordre
mig, uagtet han (var) en Kujon. Gylb.IX.
259. refl. : Hr. Corfitz . . forbinder sig til

at holde hendis Stads ved ligge (o: lige).

Holb.Bars.IV.2. Jeg kan endnu huske det
saa grandgiveligt, at jeg derom vilde for-

binde mig til at aflægge en . . nøjagtig
Beretning. Blich.III.465. 5.3) part. forbin-
dende brugt som adj. (jf. Forbindende^,
en Faveur, beviist en Mands-Person efter

Løfte om Ægteskab . . er (ikke) nogen
Overtrædelse lige frem og umiddelbar
imod den eneste forbindende Naturens
Lov. Buge.FT.332. efter nogle Dages For-

løb afsiges Dommen, der ei har nogen
forbindende Kraft før efter trende
Solemærker. Olufs.NyOec.I.15. Gylb.II.75.

6) bringe i et taknemmelighedsforhold ved
velgerninger, tjenester olgn.; bringe i tak-
nemmelighedsgæld. Engelbrecht . . mee-
nede sig mest at have forbundet Nationen,
efterdi han havde banet først Vejen til

de Svenskes Frihed. Holb.DH. 1. 586. En
10 liden Gave, som een giør ubeden, forbin-

der ogsaa meere end de, som ved Bøn
erhverves. sa.MTkr.584. I kand ikke for-

binde mig meere, end at I vil have nogen
Fortrolighed til mig.Pamela.II.23. De (vil-

de) forbinde mig med at lade disse Linier
forsikre ham, at han forgjæves flyr mig.
PAHeib.US.232. Min Herre, De vilde for-

binde os, dersom De troer at kunne ud-
finde et Middel. ChievitzARecke.D.44. refl.

:

20 Ikke at tale om, at De i høi Grad vilde
forbinde Dem mig. Winth.IX.53. Derved
vil De ret forbinde Dem min Søster. HO
And.II.65.

II
nu kun ((3, især i brevstil) i

part. forbunden brugt som adj.: taknem-
melig; hengiven (ofte som et noget min-
dre stærkt udtryk). *Rom skulde see, hvor
høyt jeg dig forbunden findes,

|
Om ellers

Rom mit Vers at læse værdes vil. -Faisi

Ovid.129. *mit Takskyldige og dig for-

30 bundne Sind. Graah.PT. 1. 134. *en ham
høit forbunden Mand

|
I Hiertet af det

jydske Land. Wess.96. især i forb. være en
forbunden: jeg er ham høylig forbunden,
dersom hånd ikke var kommen mig til

Hielp, havde de virkelig taget Livet af

mig. Holb. Bars. V. 6. Kom Grønneg. II. 244.
*Jeg dig forbunden er, som vil min Smer-
te lindre. Wess.13. Kunde De skaffe mig
en anden Kondition . . saa vilde jeg være

40 Dem inderlig iorh\xnden.Hostr.T.196. Jeg
vilde være Dem meget forbunden, hvis De
vUde meddele mig (osv.). OKaalundJør-
gensen &HCRiis.Eng. HandelskofTespondence.
(1915).36. samt i underskrift: Deres hen-
givne og forbundne Kr. Mantzius. Cit.1860.

(Hrz.Breve.200). e.alm. meget (ell. uen-
delig olgn.) forbunden!, (nu 1. br.) mange
tak! tusind tak! „Skarpretteren sidder ellers

inde i den anden Stue, ifald Herren vilde—

"

50 „Nei, nei Tak, ellers uendelig forbunden."
Bagger.1.113. „det glæder mig at see Dem
igjen." — „Meget forbunden." Hostr.F.43.

„hvis De havde stillet Dem først, havde
jeg søgt at støtte Deres Valg." . . „Meget
forbunden !"sa.Æ;.J.7.

7) /iZ VI. for- 2. 7.^) f binde for haardt;
ødelægge ell. beskadige ved binding.
hønsene var gandske torhundne. Moth.B
172. 7.2) (bogbT) indbinde (bog olgn.) paa

éo en urigtig maade, saa at arkene, billederne

ell. lign, ikke kommer i rette orden. Lad ham
tage sig i Agt, at han ikke forbinder Kob-
berne eller Tabellerne i Bogen. VSO. Der
maneler intet i Bogen; men den er for-

bunden. MO. e. br.

8) t til VI. for- 3: opbruge (garn olgn.)
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ved strikning, binding (2^). En Karl .

.

kand en Vinters Tid allene, næsten for-

binde et Lispund Uld. OecMag.III.344.
forbindelig:, Forbindeiighed, se

forbindtlig, Forbindtlighed.
Forbindelse, en. [fmr'ben'alsa] flt.-r.

{glda. d. 8.) vbs. til forbinde; ofte m. mere
konkr. bet.

1) t til forbinde 1: d.s. s. Forbinding 1.

Plaster, Forbindelser, Smørelser og deslige

Ting, som bruges for udvortes Skade.
HoWJH.1.243. »Nu forpligtede Graveren
sig, at levere Barberen | til Forbindelser
alt Linned, han stjal fra en liøå.FGuldb.
Den 8toreStad.(1818)J51.

2) til forbinde 2. 2.i) det at forbinde
<2); det at have eU. udgøre tilknytning
(ml. to ell. flere ting); konkr.: bindeled;
bindemiddel, det ganske Legeme, sam-
menføiet og sammenheftet ved alle For-
bindelsens Led (Chr.VI: hvert Led, som ta-

fer indbyrdes mod hinanden; 1907: ethvert
jælpende Bindeledj. Ephes.4.16. Knok-

lernes Forbindelse er enten ubevægelig
. . eller bevægelig. Anat.(1840).1.72. sætte
Skruen i Forbindelse med Maskinen. ScheU
ler.MarO.228. (Christiansøs fæstningsværker)
vare byggede af løse Sten uden Forbin-
delse. Bomh.SamUnger.IX.(1915).30. Som
Dyr staaer Mennesket i Forbindelse
med Luften. Schytte.IB.II.370. staa i For-
bindelse med et Rør. SchelUr.MarO.228.

\\

spec. om tilknytning ml. to telefon-
ledninger paa en central, saaledes at en
samtale kan komme i stand; ogs.: et telefon-

apparats opsættelse og tilknytning til en cen-

tral. Esni.III.350. Da hun havde faaet

Forbindelse, spurgte en . . Mandsstemme
. .: „Hvad godt.« Pont.HK.32. Ude i Vesti-
bulen meldte Telefonbordet. Forbindelser
smækkedes i og ud. PDrachm.K.64. (abon-
-nenten skal kun) betale for Tiden fra den
Dag, Forbindelsen bliver oprettet. TelefB.
1921/22.IJ. om telegrafi (ogs.traadløs): den
telegrafiske forbindelse med Rusland
2.2) om det forhold, at man (uhindret)
kan komme fra et sted tU et andet; ogs.

mere konkr.: samfærdselslinie eU. -vej;
kommunikation; trafik (jf. Dampskibs-,
Jæmbane-, Sporvognsforbindelse^. Red-
ningsbaaden . . laa paa læ Side af Skibet.
Baaden havde dog ingen Forbindelse med
Skibet. Drachm.LK.93. hans projekterede
Kanalsystem, hvis Hovedaare var For-
bindelsen mellem Hjertingbugten ogVejle-
fjord, Ponf.iP.FJI.55. Toget, der ankom-
mer til Odense Kl. 12,8 Middag, havde ikke
Forbindelse med Jylland. Pol.^lil908.4.sp.3.

Naturvidenskaben . . skabte en lettere og
mere omfattende Trafik, indtil hele Jorden
er blevet omspændt af et Net af daglige
Forbindelser. Starcke.VKJ.68. forbindelsen
Warnemiinde- Gedser er foreløbig ind-
draget

i
afskære en fremrykkende hærs

forbindelser
j

3) ta forbinde 3. 3.1) tU forbinde 3a.

Philosophiens Forbindelse med Religionen
er Løsenet til Europas Roelighed. FrSneed.
1.477. Malerierne paa Væggene bestaae
af Christi Lidelseshistorie, WUhebn TeUs
Bedrifter, Slagene ved Morgarten og Sem-
pach, hvilket Alt er sat i en synderlig
Forbindelse med hverandre. Bagges.DV.
1X.425. At der skal være en inderlig For-
bindelse mellem Text og Musik, tænke

10 vore moderne Operakomponister kun sjel-

dent paa. Hauch, VII.399. man (havde) sat

hendes Navn i Forbindelse saa med een,
saa med en anden af Landaristokratiets
galante Mænd.PontXP. VII.11. (forfatteren)
kaster i denne Forbindelse et Strejflys

over Tidens Holdningsløshed. HarNiels.
TT.II.23. I (nu 1. br.) m. h, t. egenskaber.

Kundskaber, foreenede med den stræn-
geste Dyd . . men tillige, O! sieldne For-

20 bindelse 1 med det blideste, det ømmeste
Bierte. Abildg.(Bahb.LB.II.o3). | m. h. t.

sjælelig virksomhed: association. Forbin-
delsen mellem vore Forestillinger betinges
i hvert enkelt Øjeblik ikke blot ved Lig-
heds- og Sammenhængsforhold, men ogsaa
ved den herskende Følelse, der bestem-
mer Opmærksomheden. Hø/fdJ*svk.'211.

||

(sprogv.) om sammenhørende lyd (bogstaver),

stavelser ell. ord. En saadan prosaisk Græ-
30 cisme er den før nævnte Brug af Futurum

Participium udenfor Forbindelsen med
„sum'^.Madv.GBJI.58. 1 indlyd forekomme
ofte forbindelser af to medlyd.VilhThoms.
GS.22. i forbindelser som „ifølge loven"
træder („ifølge'') i stedet for et enkelt ord
f. eks. „efter loven". TFtu7eZ.508. 3JJ) (især
kern.) til forbinde 3.3: stof, sammensat
af flere andre (nu sjældnere om den pro-
ces, hvorved det frembringes). Naar saaledes

40 et flydende Metal opløser et fast, dannes
der en Forbindelse (Legering) mellem dem
af samme Art, som hvis de begge havde
været smeltede. Haandv.194. alifatiske, or-

ganiske Forbindelser af de fede Legemers
Gruppe, hvor Kulstofatomerne danner en
aaben Kæde. Sal.*VIII.412. | især om ke-
misk forbindelse (Christ.KemiJZ. Vilh
IUi9m.VU.49), homogent, sammensat stof,

hvis sammensætning og egenskaber er uaf-
50 hængige af dets tilstandsform, og hvis egen-

skaber er udpræget forskellige fra de grund-
stoffers, hvoraf dei er sammensat. vApKChym.
1.428. AWEauch.(1799).204. foruden Kul-
syren udskille vi gennem Huden og Lun-
gerne enMængde luftformige Forbindelser.
VortHj.IIl.45. 3.3) staa i forbindelse
med, spec. (jf. forbinde 3.4^: have noget at
gøre med; hænge sammen med; ogs.: have sin
grund i; (kunne) forklares tid fra. alting, som

60 ikke stod i nogen umiddelbar Forbindelse
med deres Profession. ÆicFJ. 75. Grusom-
hed og Tapperhed staaer ikke i mindste
Forbindelse med Yunanden. Biehl.CervXF.
1.256. denne nedtrykte Sindsstemning
(stod) uden Tvivl . . i Forbindelse med
hans ulyksalige Forlovelse. Ponf.XP.Fil.

17*
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142. sætte (noget) i forbindelse med
(noget andet), ogs.: sætte i aarsagssammen-
hæng med; forklare ud fra. man satte hans
selvmord i forbindelse med hans uheldige
huslige og økonomiske forhold (jf. Aar-
sagsforbindelse^.

4) til forbinde 4. 4.1) (nu 1. br.) sam-
menslutning ell. forbund ml. personer;

ogs. om de sadledes forbundne personer : sel-

skab, forening, sammensværgelse olgn.

ved at tilstæde Indtrædelsen i denne For-
bindelse (er man) ikke altid . . forsigtig.

Rahb.StJoh.115. Svenn, hvis Magt ved
denne Forbindelse fik en . , Tilvext, over-
drog Valdemar det Statholderskab, som
Fader for ham havde havt. Grundtv.Saxo.
III.136. Bonaventura, der, formedelst de
hemmelige Forbindelser, hvori han stod,

vel havde Grund til Mistanke. Hauch.I.211.
I Erlangen dannede sig fra 1827 tre mod
hinanden fjendtligt sindede Forbindelser:
Teutonia, Arminia og Germania. brandes.
¥1.859. 4.2) forhold ell. samkvem ml.
personer, beroende paa venskab ell. be-
kendtskab, (i de) Epicuræiske Societeter
. . fandtes ligesaa stor Forraad paa kierlig

Forbindelse og Samdrægtighed som Man-
gel ]^aa. Religion. Holb.Ep.IV.124. saaledes
brast nu enhver af de Forbindelser, som
jeg hidindtU havde havt, med mit Fædrene-
land, mine Forældre. £it». 7/77.40. For-
bindelsen imellem dette og det danske
Kongehuus knyttedes endnu nærmere ved
et Giftermaal. Molb.DH.II.456. den Udsigt,
der aabnedes ham til fortsat Forbindelse
med Bøstrup Præstegaard. Pow/.iP.FJJ.
169. hans Berømmelse (har) bragt ham i

Forbindelse med de ledende Kredse, Har
Niels.TT.II.il.

\\ konkr.: ven; bekendt;
bekendtskab (2). om Aftenen var (han)
ude mellem sine mange Forbindelser.
Rahb.E.1.13. de mange hemmelige Efter-
retninger, som hans vigtige Forbindelser
i Udlandet forskaffede ham. Gylb.Novel.II.
68. Han havde end ikke vovet at føre
hende ind iblandt sine tidligere Venner
og Forbindelser. Z)rac/iw.F.I.^85. især om
person(er) af ens bekendtskab, som er meget
formaaende, kan hjælpe en frem olgn. : For-
bindelser gjøre Alt i denne Verden, de
udrette . . hvad Fortjenester ofte ikke ere
istand tU. CBemh.VI.61. Jeg har Connec-
tioner. Forbindelser, og vil sætte Alt i

Bevægelse for at skaffe Dalberg en An-
sættelse i Toldfaget. Oversk. 1.479. Han
skulde nu alligevel lægge sit Liv ander-
ledes an . , Han burde ogsaa pleje sine
Forbindelser mere. Bode.Dg.4. 4.3) (køns-
ligt) forhold ml. mand og kvinde. || om
ægteskab. Ægteskabelig Forbindelse. FSO.
hans salig Fader . . havde sit Huses Gjen-
opreisning ved en rig Forbindelse kjærere,
end sin Søns Ljksaiighed. Ing.EF.lI.62.
det besynderligt udseende Ægteskab blev
som bekendt en meget lykkelig Forbin-
delse. Brandes.IX.403. Jeg sendte Dem

derhjemme Bud om min Forbindelse med
Deres Halvsøster. Drac^m.P. I. ^87. || om
illegitimt forhold. Eio.VII.107. et ungt, let-

sindigt Menneske havde . , staaet i For-
bindelse med en stakkels Tjenestepige.
CBernh.NF.11.97. (han) var ikke gift. Med
en Dame i Warszawa havde han haft en
Forbindelse, af hvilken han havde en Søn.
SaUVI.422. \\ om forlovelse. Chievitz.FG.

10 227. Tops.I.413. Der gik nogen Tid . . da
Emma opsøgte mig og bad mig genoptage
Forbindelsen (o : en hævet forlovelse). Bønne-
lmke.MM.88.

j|
(især naturv.) m. h. t. dyr,

aet er . . sjældent, at . . Forbindelser mel-
lem to hinanden fjærntstaaende Dyr er
iTxigthaTe.NaturensV.1915.31. 4.4) handels-
samkvem ell. -forhold ml. to parter; for-
retningsforbindelse; handelsforbindelse. Naar
en Handelsmand, afbrydende sine For-

20 bindeiser, etablerer sig . . i et fremmed
Land. Heib.Pros.IX.67. (vi) sætter stor Pris
paa at træde i Forbindelse med Deres
ærede Jivis.Ludv.107. vi har afbrudt en-
hver Forbindelse med dette Firma, smst
106.

II
konkr.: person ell. firma, som man

gør forretninger med. Af sin vidtløftige
Forretning gav han sig kun af med at fede
og sælge Stude tU sine gamle Forbindelser.
Schand.IF.257. Forretningen . . var øde-

30 lagt i Bund og Grund og kommen ind
med den ene daarlige Forbindelse efter
den anden. KLars.SA.10. nogle Dage efter
kom C. igen i Banken og udtalte Ønsket
om at faa yderligere 50,000 Rr., da en For-
bindelse i Kjøbenhavn ikke havde sendt
Penge nok. Pol.^/i^l907.1.sp.6.

5) t til forbinde 5: forpligtelse, jeg
beder at randsage i Steden for at troe,

saasom Forbindelse til at troe er vanskelig
40 at fatte. Holb.MTkr.347. Paven kand løse

Folk fra all eedelig Forbindelse. sa.Ep.IV.
407. Tullin.I1.70. Direktionen (ser) sig ikke
i Stand tU at opfylde sine Forbindelser.
PAHeib.US.37. Skiøder og andre deslige
Documenter, saasom skrivtlige Forbindel-
ser. MR.1805.8.

il
d. s. s. ForbindtUghed 2.2.

(paven vil) fritage mig fra Forbindelsen
af de TUstaaelser, som imidlertid maatte
være blevne mig aftvungne. Engelst.Phil.

50 227. Den ryggesløse allene ønsker, at
Lovene havde ingen Forbindelse. FSO.
Forbindelses-, i ssgr. til Forbindelse

2 og 3, fx. til bet. 2.i (især fagi): Forbin-
delses-bygning, -kasse (Wolfh.MarO.240),.
-rør, -stang, -stykke; til bet. 2.2 (jærnb.):

-bane, -spor, -tog. -biord, et. [3.i] (gram.)
biord som baade, enten, hverken, der svarer

til et bindeord. Mikkels. SproglS. 71. -led,
et. [2 ell. 3.1] (1. br.) bindeled, (gram. :) Wi-

(iowel.213. -linie, en. 1) [2.i] (bogtr.) kor-

tere linie m. mindre typer, der forbinder
to linier i en titelsats. 'Selmar.^117. 2) [2.2j

(tD ell. fagl.) trafik- ell. kommunikationslinie.
Sal X. 805. 3) [3.i] (9 overf. den stærke
politiske og litterære Agitation i Halv-
fjerdserne og Firserne . . rev Forbindelses-
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linjerne over og gjorde den nye Slægt
fremmed for sine egne Fædre. ØstrupJ.?.
NMPlum.ForsagelsenvedDaaben.(1920)J256.
-ord, et. [3.1] spec. (sj.) om bindeordet og:
Eilsch.TermJ.6. -tefS^, et. [2.i] spec. (J",
nu sj.) d. s. s. Bindebue. MusikL.(1801).83.
-varme, en. [3.2] (kern.) varmetoning, der

finder sted ved dannelsen af en kemisk for-
bindelse. SaUVIII.413. -VM, en. [2.2] (især

id ; jf. -linie 2). MUConv.IILllO.
Forbindende, subst. [f(i)riben'(3)n9]

tiden flt. {<C.MO.; vbs. tU forbinde (5) ell.

substantivering af part. forbindende (se for-

binde 5.8^; især T) i udtr. uden forbin-
dende, uden at forpligte sig til (for læn-
gere tid) at overholde en opgivet pris (jf.
u. Forbiadtlighed 2.2^. grundet paa de
stærkt svingende Læderpriser ere Priserne
{paa skotøj) uden Forbindende. Priskurant.

(1908). Med Tak for Deres ærede Fore-
spørgsel af 4. ds. tillader vi os at tilbyde
Dem uden Forbindende 1500 Ibs. kinesisk
Sysilke tU 43/- pr. Ib. fob London. OKaa-
lundJørgensen &HCBiis. Eng.Handelskorre-
spondence.(1915).37. Forbindings, en. fit.

-er. (ænyd. d. s., glda. forbindning, forbund)
vbs. til forbinde; især: 1) til forbinde 1.

Moth.Bl76. VSO. Det er . . vanskeligt strax
at skaffe Hjælp til den første Forbinding.
Dannehrog.^^/ul906.1.sp.6. Panum.217.

||

konkr.: bind ell. bandage, der anlægges paa
et saar (jf. Forbindelse 1). VSO. „Lad mig
stramme Forbindingen!" — sagde han med
et kyndigt Saarlægeblik. Lig.EMJJ9. han
bar ingen ForbincSng over sit Saar. SMich.
Æb.28. billedl.: eller er der ingen Læge
der? thi hvorfor er der ikke lagt For-
binding (Chr.VI afvig.) paa mit Folks
Datter? Jer.8.22. H (gart.) om omvikling ved
podning. LandmB.III.193. H hertil ssgr. (jf.
Forbind-j som: Forbindings -kasse, -laza-

ret, -materiale, -pakke, -sager (MB. 1848.
108), -stof, -stykke, -taske ofl. 2) (fagl.) tU
forbinde 2(i ell. 2). Alle vore Lamper er
complet monterede, ligesom Ophængning
og Forbinding er indbefattet i Prisen.
Friskurant.(1912). H ogs. (mere) hmkr., dels

«»n stedet, hvor to dele er forbundne ell. sam-
menføjede; sammenføjning ; ftige. Tømmer-
verket er især raaddent i Forbindingen.
VSO. Jeg kendte Baggaardsmurene . .

med hver en Revne og Plet og Forbinding.
AndNx.DB.42. dels (nu næppe br.) om de
tnkelte, indbyrdes forbundne dele: et Driv-
huus, opført . . af Glas og tynde Jern-
forbindinger. ThieleJBreve.lo. || spec.^: den
indbyrdes sammenføjning af de dele (planker,
bjælker osv.), hvoraf skroget bestaar; ogs. om
de steder, hvor sammenføjningen har fundet
sted. Skibene (var) stærke i Forbinding.
Mall.EG.28. 1798 blev i Meudon bygget
€n Tømmerskive af Dimensioner, For-
binding og Construction, lige med Si-
den af et 80 Kanonskib. ArchivSøvæsen.1.
285. Drachm.PV.o3. A«r<t7; Forbindings-bolt,
-klods (Funch.MarOJL41), -knæ ofl.

Forbind-kasse, en. kasse til forbind-
sager: forbindingskasse. Bergs. GF. II. 236.
VortHj.Il2.218.
forbindlig:, Forbindlighed, se for-

bindtlig, Forbindtlighed.
Forbind-pakke, en. pakke m. for-

bindsager; forbindingspakke. Kbh.^*/iil913.1.

sp.7. -sager, pi. forsk, sager, der udkræves
til anlæggelsen af en forbinding; forbindings-

10 sager. Scheller.MarO.227. Forbinds-: Dag
Nyh?^lil912.2.spJ.. -s-kæp, en. {til for-

binde 2j; væv., dial.; nu næppe br) kæp,
hvortil rendegamet bindes i knuder (i st. f.
til selve bommene); „bomkæp." 'Forbindskæp.
Halleby.87. -stof^ et. især t flt., om gaze
og lign. stoffer, der bruges til forbinding;
forbindingsstof. Forbindstoffer. Krak. 191 7.

1658. -taske, en. (lægejtaske tU opbevaring

af forbindsager ; forbindingstaske. HostrJDT.
20 19. NicHolm.GA.96.

forbindtlig, adj. [fmr'ben'dli] (f for-

bindlig. Eic.VI.296. OverskX.441. forbindt-

lig. Slange.ChrIV.817). {fra <y. verbindlich,
sml. fr. obligeant; jf. forbinde 6; O, især i

formelt spr. (ofte i brevunderskrifter)) (om
person:) som gør sig en forbunden ved tje-

nester, venligJud olgn.; (om udtalelse, mine
osv.:) som vidner om, at man føler sig i

(moralsk) gæld til en; forekommende;
30 venlig; erkendtlig. „Mens, om der nu

var et Fruentimmer, som jeg elskede,
vilde I da vel og gaa mig til Haande
for at befordre min Løcke?" — „I den
Fald var jeg meget Ude skicket til at
tienne Jer." — „Den Bekiendelse er icke
med det forbintligste (0: ikke særlig ven-
lig).*^ KomGrønneg.II.30. Denne Begiering
er understøttet ved bevægende Grunde,
som ere alt for meget forbindtlige til

4D ikke at ansee dem som en Befalning.
JSneedJ.323. de forbindligste og fineste

Udtryk. Eic.Vl.296. han sagde mig Farvel,
efterat have paalagt mig at sige Wieland
og min Kone alt muligt Smukt og For-
bindtligt. jBa^^esJ)F.Xr.i65. Han var saa
forbindtlig, at han indbød mig til et Besøg.
FrSneed.I.o44. (brevene) vare visselig meer
end forbindtlige, de vare smigrende for
mig. Gylb.1.244. 'da han en Polka sig ud-

50 bad,
I
Med et forbindtligt SmiQ hun strax

sig hæ^reå.PalM.IV.383. Drachm.T.223.
for ovenstaaende Ordre takker jeg Dem
forbindtligst. Ludv. -lied, en. (f Forbind-
lig- (se u. bet. 2.1), Forbindelig-. Slange.ChrlV.
1337). flt.-CT. 1) t sammenhceng; forbindelse

(3, 4). Der er Forskæl paa den Forbindt-
lighed, i hvilken det eene Creatur staaer
med det unået Eilsch.Philhist. 22. (ingen
kender) det Heles Sammenhæng og Tin-

60 genes indbyrdes Forbindtlighed med hin-
anden. TullinJII.248. 2) hvad der forpligter

ell. binder en (jf. Forbindelse 5^. 2.1) f for-
pligtelse; pligt. Hvo taler med større Fynd
. . om den Forbindlighed, der paaligger
en Borger. Spectator.116. Nationens Op-
førsel imod andre Nationer, de Forbind-
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ligheder som den paalægger eller ud-
betinger sig. Ew.VI.310. et Slags For-
bindtlighed til at reise, som jeg ikke godt
kan oTph.æye.Molb.Breve.64. 2.2) (en lovs,

et udsagns) juridisk ell. moralsk forpligtende

(bindende) gyldighed ell. kraft, den ind-
vortes Følelse af Pligternes Forbindtlig-
hed. J/S'wee<i/i2aM.iB.J.56i;. For de Een-
foldige forklarer Dommeren Eeden og
dens Forbindtlighed. Schytte.IB. V.425. den
sande Forbindtlighed, som Lovene have
for Statsborgerne. Birckner.Tr.42. nu kun
(T) i forb. uden forbindtlighed, d. s. s.

uden forbindende. Udstillen af Varer med
paahæftede Priser o. lign. kan ikke be-
tragtes som et egentligt Tilbud, men kun
som Meddelelser „uden Forbindtlighed".
Hage.^351. Ludv. 3) O det at være for-

bindtlig; høflighed; venlighed; taknemmelig-
hed; forekommenhed; ogs. (især i flt; nu 1. br.)

om ord ell. handling (fx. tjenester), der ud-
trykker høflighed, venlighed osv. (gid jeg)
kunde giøre noget til at afbetale de For-
bindtligheder, jeg skylder Claiiyal. Biehl.

Euph.71. man ønskede os med tusinde,

inderlige Forbindtligheder den lykkeligste
Reise. Bagges.DV.X.lOO. Niels Frederiksen
var en brav Mand, hvem han skyldte For-
bindtligheder fra gammel Tid. Goldschm.
YII.271. og saa takkede han for Svaret
med hele den Forbindtlighed, den Ældre
saa kønt kan lægge i sin Tak til den
YngTQ.JPJac.il.162. (til jagter indbyder
man) hvem man skylder en Forbindtlig-
hed. JBo^'an./J.SS. som oftest omgav han
sig med en uigiennemtrængelig Skal af

Forbindtlighed. GyrLemche.FS.137.
03 forbi-passerende, part. adj. Jeg

hørte det af en Forbipasserende . . at de
begge var (druknede). JakKnu.A.132. den
forbipasserende procession

\ C3 -sejlen-
de, part. adj. Holb.NF.(1728).I.95. de man-
ge forbiseilende Skibe tilbød den skiøn-
neste . . Atvex\ing.Thiele.Breve.l32. Drachm.
FV.15. Gi -saling:, en. Slange.ChrlV.
702. han (blev) en Brig vaer, der . . i For-
bisejling nærmede sig "KystQU. PalM.TJK.
13. -sknd, et. (især ^ ; jf. Forbier 1).

MilTeknO.302. Skyderegl.23. overf.: Intet

kan være et saa elendigt Forbiskud som
en overlegen Mand. VCavling. Ludvig Feil-

berg.(1915).51.

forbistre, v. -ede. vbs. -else (s. d.).

{penyd. d. s. i bet.: forvirre, skræmme, gøre
vred, rasende; fra mnt. vorbisteren; m. h. t.

rodordet se bister; „Bruges sielden."'F/SO.;

nu kun dial., se Esp.81; jf. forbistret) gøre
bister; ophidse. Dette forbistrede ham
saaledes, at SccYSO. f Forbistrelse,
en. (ænyd. d. s.; egl. vbs. til forbistre) det

at være forbistret (1); vrede; harme; ra-
seri. Moth.B189. 1 sin Forbistrelse sandsede
han ikke, hvor han var. F/SO. forbistret,
adj. [fmribisdre^] {ænyd. d. s. (i bet. 1); egl.

perf. part. af forbistre) 1) (nu kun dial.)

vred; harmfuld; rasende. Hun blev saa

forbistret . . at hun udi en heel Uge . ,

ikke vilde søge Seng med h.aia.Holb.Abrac.
II. 7. Herpaa saae han forbistret op til

Himmelen, trampede imod Jorden. Ew.VI,
9. Hun har et forbistret Sind. VSO. jf. bet.

2: *Ud over Havets Blaa . .
| han stirrede

med halvt tillukte Blikke.
|
„Jeg har dog

aldrig sét Dig saa forbistret." Schand.VD.
39. Feilb. m. overgang til bet. 3: hun var

10 forbistred vred. Famela.L306. *Ham Præ-
sten en forbistred arrig Kone gav. ChrBo-
rup.PM.116. 2) (dagl.) som betegnelse for
(stærk) misbilligelse: nederdrægtig; fæl;
fordømt; forbandet, de forbistrede Jule-
stuer. JilPaMHi.J^M.<25. en forbistret con-
fusion. Høysg.2Pr.20. tal ikke meer om den
forbistrede Historie! Jeg meente Jer det
ikke saa. ilde. Ing.KE.1.71. den forbistrede
Doktor! Nu har han da ogsaa slikket sig

20 ind hos hende. IIostr.T.183. saadan en for-

bistret B\?est.Schand.Vy.207. •Hjærnen tå-

get af Natsejladsen,
|
det stærke Solskin,

og Blomsterduften,
| og den forbistrede

Stilhed! i?ørd.jr.8. 3) (dagl.) som grads-adv.:

umaadelig; uhyre; forbandet; pok-
kers, jeg kand icke bare mig for Latter,

naar jeg eftertæncker, hvor forbistred ar-

tig jeg bar mig ad. Holb.Mel.IV. 6. *Vor
lille Helt, som mange flere,

|
Fandt den

30 latinske Vei til Ære
|
Forbistret suur.

Tode.1.242. det forbistret tørre Engelske
Spørgsmaal, om hvad vi giør nu. Grundtv.
BrS.149. *jeg har længtes forbistret.J.iEecfce.

F.13. nogle forbistret stelle og snevre
Trapper. BlochSuhr.ÆSJ.75.
Forbi-stod, et. (især billard.; jf. For-

bierj. Billardb.31. f -tog, et. færd ell. rejse

forbi et sted. Slange.ChrlV.532.
forbitre, v. [foDr'bedra; ogs. -'bidra)

40 -ede. vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.; fra mnt.
vorbitteren, ty. verbittern; til II. bitter)

1) (nu 1. br.) fremkalde bitterhed, ærgrelse^

harme olgn. hos en; ærgre; irritere; op-
hidse. lMakk.3.7(Chr.VI)(se u. II. bitter b).

saa faar jeg løst til at forbittre Amphi-
tryon, saa hånd skal være ferdig at gaa
af sit gode skind. KomGrønneg.1.215. Den
ulykkelige Fornedrelse, hvori de befinde
sig, forbittrer dem. JSneed.IX. 120. *Han

50 forbittred mig |
Med grove Ord. Oehl.XI.

67. hun indsaae, at hun forbittrede disse

To ved hendes idelig gjentagne Udfald.

CBernh.II.235.
\\ (jf. bet. 2) m. obj., der

er omskrivning for person, (israeliterne) for-

bittrede (1871: vare gjenstridige mod>
(Moses's) aand; at hånd talede ubetænksom
med sine læber. Ps.l06.33(Chr.VI). Mod-
stand og Hindring forbittrede hans stolte

Sind. Molb.DHJI.269. 2) O ødelægge ell.

«) gøre skaar i nydelsen af (en følelse, oplevelse,,

tilværelse olgn.); ødelægge; spolere, den
fortredelige Hemmelighed forbittrer al min
Glæde. Ew.IV.202. *Hvi skulde Sorg for-

bittre vore Bage? Bagges.S'VJ93. *Smilen-
de — men forbittrende

|
Flux hans spi-

rende Haah.Winth.1.265. Det er ogsaa
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dumt at lade sig Livet forbitre et eneste
Øjeblik. EsmJILlOS. 3) (nu 1. br.) refl. ell.

i pass.: blive bitter, meget vred; har-
mes, det jeg mest forbittrer mig over, er
dette, at da Celia kom ind, saa sad I, som
i havde tabt baade Næse og Mund. Kom
GrønnegJ.Slå. 'Hun (o: kærligheden) søger
ey sit eget,

i

Forbittres ey, hvor meget
|

Man hende slaaer og plager. Brors. 184.

For-bjergf, et {ænyd. d. s., jf. ty. vor-
gebirge; gengivelse af lat. promnntoriom)
1) (især geogr.) særlig iøjnefaldende, højt

(især bjergagtigt) kystfremspring, i alm. dan-
nende afslutning paa en større landmasse.

Indbyggerne paa Cap eller det African-
ske Forbierg (nu: Det gode haabs for-

bjerg ell. Kap det gode haah). Holb.Ep.V.
138. (jf: For-Bierget af det gode Haab.

Dragen forbittredes (Chr.VI: blev vred; ioSlange.ChrIV.476). Han styrede op forbie

1907: vrededesj paa Qvinden, og gik bort,

at føre Krig mod de Øvrige af hendes
Sæd. Aab.12.17. Mændene forbittredes ^CAr.

VI: fortrøde dety og bleve saare vrede.
IM08.34.7. 4) CP part. forbitret brugt som
adj.: fuld af bitterhed, vrede olgn.; me-
get vred; opfyldt af harme (jf.Forhit-
relsey; især i forb. som være, blive forbit-

ret. Gjør ikke et forbittret Hjerte end

Forbierget Farvel (nu: Kap Farvel^ ind i

Hudsonsbay.JlfaW. S^^.25i. Helgenæs er
en med store Høider forsynet Halvø, der
som et Forbjerg strækker sig fra Mols-
herred imod Samsø. Ing.EM.II1.14. et Par
spidse, hvide Forbierge, som staae knei-
sende imod Havets Brændinger. TTiiele.

Breve.289. ScheUerMarO. if: Ud fra den
regelret opsatte Stabel gik en Slags For-

mere uroligt, og opsæt ikke Gaven til den 20 bjerg af uregelmæssig henkastede Blokke
Nødtørftige. Sir.4..3. Hånd var meget for
bittred på hsim. Moth.Bl90. Har jeg ikke
Aarsag at være forbittred, er det ikke
noget, som angaar min Velfærd og Ære.
Holb.iIasc.III.3. Dette giorde Hertugen
saa forbitteret, at hånd soer de Lybske
Hævn og U-lykke tn. Slange. ChrlV. 213.

To gamle gudsfrygtige Koner, som . .

Tienestefolkene og Undersaatteme var

af hugget Brænde. Schand.BS.23o. 2) orerf.

2.1) (spøg.) om (stor) næse. CDangaard.Ktilr
tur.(1905).33o. stødt« du dit forbjerg? i 2.2)

bækkenets foThieTS,(anat.)krydsbeneU
fortil mest fremspringende parti („krydsbenets
forhøjning''). PanumJ.17.
forbjærge, v. se forberge.
For-bjærger, en. [V.4] (især dioL eU.

emb.) formand for et bjærgelav eU. et antal

meget forbittrede imod. Etc.VI. 152. *Da xbjcergere. Besh:"fsl785.§3. Forordn.'/il805.

§3. Han var Gaardejer, tillige Strandfoged
og Forbjerger.GoW«cA»i. VIiI.280. Drachm.
LK.98. Feilb. -blad, et 1) (bot.) tU I.

Blad 1: det første blad paa et sideskud; især
om de oftest smaa og faa blade, dér hos

mange planter findes paa blomstens akse neden
for blosterbladene ; bracteola. Warm.Bot.574.
MentzO.BilU79.367. 2) (1. br.) tti I. Blad 3,

om et scerligt blad (fx. m. meddelelser fra for-

overrasket over smF orbitrethed. Soph io laget) foran en bogs titelblad. Aarbogf.Éog-

reiser sig ThorkU, den stærke Bondesøn,
Og slaaer forbittret Næven i Bordet med
et Drøn. ^ares/r.8. han sagde: — Hum,
hum! for at skjule hvor tindrende forbit-

ret han blev over at skulle rende paa ham.
ChrEngelst.EH.83. Der var Mudder i Ge-
ledderne vidste han; den voksende Nød
gjorde Stemningen stadig mere forbitret.

AndyxJ)M.V.232. jf.: Nu blev han selv

ClaussJF.148. | om handling, der vidner
om forbitrelse. *under den korte, forbit-

trede Kamp
I
Kanonerne gløde af Brug.

PlougJj295. i (sif) som adverbiel bestem-
melse til et adj. Nye var de (unge menne-
sker i deres tankegang), forbilxet nye, nye
indtil Overdriveise. JPJotfJI. 76. O For-
bitrelse, en. (ænyd. d. s.; egl. vbs. til for-

bitre) heftig vrede; stærk harme (især

venner.1921.122.
forblaffe, v. se forbløffe.

forblande, v. [fmr'blan'a] (nu kun dial.

forblænde. Falst.108. PJuel.GB.2. Feilb.(u.

forblande^^. -ede. vbs. -ing eU. (nu næppe
br.) -else (Moth.B206. VSO. D&H). {ænyd.
forblande, -blænde, fsv. forblanda; se L
blande, H. blænde; nu især dial.) 1) blande
(I.l). *Dog dricker jeg et got Glas Viin,

om en mere varig eU. nagende følelse; j/. 50 forblandet vel med Sucker./^Aan<irttjjJ54«'

PEMuU.*60). forhærder ikke Eders Hier-
ter, som det skede i Forbittrelsen paa Fri-
stelsens Dag i Ørken. Hebr.3.8. eengang, i

hans Forbittrelse, slængte hånd en Bog i

Hovedet paa mig. PamelaJII.134. Skræk,
Afskye og Forbittrelse kiæmpede længe
i Heltens . . Bryst. Eic.VIII.217. Forbit-
trelsen hos Svends Folk var saa stor, at

de Ingen vilde skienke Livet. Molb-DHJI.

vaad Mark eller Jord fvil) med . . Sand
Muld eller sandagtig Liung-Torv rundelig
overdekkes, og Aar efter andet . . vel for-

hlendis. PJuel.GB.2. ved Solens Opgang
størknes (plantens saft) men sammensmel-
tes ved Middagsheden i store Klumper,
forblandet med Blade, og Qviste og Støv.
Balle.Bib.1.53. forblande Viin med Vand.
VSO. 2) sammenblande, især paa en for-

256. lad ikke Solen gaa ned over eders 60 dcervende ell. forvii-rende maade. Moth.B205.
Forbitrelse (1819: Fortørnelse^. Ephes.4.26
(1907).

Forbi-Tentil, en. ventil, der leder
en strøm udenom en (den primære) strøm-
vej og de dermed forbundne anordninger.
SchellerJ£arOJ227.

Sprogenes Forblanding skeer meest blandt
nærgrændsende Nationer.FSO. Mantzius.
SH.V.50. (jf bet. 3:) altid at forblande og
vanhellige Religionens himmelske Gave
med frække Tilsætninger af egne Drømme.
BlichJ.o78. denne Forblandii^ af Spøg og
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Alvor. PMøll.IL312. || især (nu 1. br.) m. h. t.

koH(jf. I. blande 2.2;. FaUt.108. Han har for-

blandet Kortene. F/SO. MO. D&H.
\\ (jf.

bet. 3; sj.) forbytte; ombytte. *ingenlunde
|

Jeg bedragen gjætte kunde
|
Denne Ringe-

nes Forblanden.5eife.Poef.IF.96. 3) ikke for-
staa at skelne ml. to ell. flere ting og saaledes

skabe forvirring og misforstaaelse ; forveksle

(jf. I. blande 3.2^. Bahb.E.1.255. netop fordi
man bestandig forbytter og forblander Ret
med Magt . . just derfor er det nødven-
digt at see, om man kan bringe Folk tU
at giøre Forskjel. Grundtv. Udv.III.607. vog-
ter Eder vel for at forblande denne alvor-
lige Røst med Forfængelighedens og Glim-
resygens smigrende Røster. Holst. V. 235.
Jeg skal nu paavise, at hele denne Tra-
dition indeholder Misforstaaelser i temme-
lig stort Antal, og at her foreligger en
Forblanding. JohsSteenstr.FN.110. VtlhAnd.
BT.69.
\ forbleget, part. adj. {efter ty. ver-

blichen (perf. part. af verbleichen^ ; se III.

blege 1) falmet. Teppet forestillede Solen.
Det var gammelt, forbleget. jBa^^es.DF.
IX.295.
forblinde, v. [f(nr'blen'8] -ede ell. (sj.)

-te (Tode.ST.II.84). vbs. -else (s. d.). (glda.

d. s. (Mand.93.130.148), ty. verblinden, blive

blind, tidligere ogs.: gøre blind, mnt. vorblin-
den, d. s.; jf. IV. blinde samt I. forblænde)
1) (nu 1. br. og kun m. overgang til bet. 2)
helt ell. delvis berøve synsevnen (især: midler-
tidigt); blinde iTV.2); blænde (III.2). Han
haver forblindet (1907: blindetj deres Øine,
og forhærdet deres Hierter, at de ikke
skulde see med Øinene, og forstaae med
Hiertet, og omvende sig. Joh.12.40. I det
samme forblindedes mine Øine Ved et

klart skinnende Lys. Suhm.I.166. Oehl.XIX.
8. *Min Taare den flød,

|
Den væded mine

Kinder,
|
Og Øiet mig end forblinder. Heib.

Poet.VII.53. Hauch.Lyr.il. || m. overgang til

bet. 2. See Jesper! er det dig, jeg er for-

blindet af lutter Conragie. Holb.Tyb.II.2.
mine Øine bleve forblindede ved Synet
af hendes Yndighed. Gylb.B.43. Feilb. 2)
(især f3) berøve klarsyn ell. rigtig er-
kendelse; gøre blind (2.2) (jf. IV. blinde
3, III. blænde 3, I. forblænde 1). du skal
ikke tage Gave; thi Gaven kan forblinde
de Seende og forvende de Retfærdiges
Sager. 2M0S.23.8. *egen Klogskab mig al-

deeles ey forblinder. Heif.Poef.i86. (slave-

handelen) vil blive det meest rørende Ex-
empel paa, hvorvidt, hvor længe, og hvor
almindeligt Fordele kan forblinde og for-

hærde Mennesker. FrSneed.I.490. Din øm-
me Kiærlighed til mig forblinder dig; du
vil opofre Alting for mig, og indseer ikke,
at jeg derved vist vilde blive røbet. Biehl.
(Bahb.LB.II.395). Had forblinder ham.
MO.

II
gøre et stærkt (vindende) indtryk paa;

indtage; bedaare (2). hvor grovelig har
jeg ikke syndet i det jeg har ladet mig
forblinde ai hans Skinhellighed. Holb.LSk.

IV.6. *Ei Pragt, ei Ærens Tegn forblinde
mig. Ew.Skr.II.405. "Uægte Flitterstads saa
let,

I
Forblinde kan dit unge Øye.Pein.

189. *Smiger kan mig ei forblinde. Jffeife.

Psyche.ll. PalM.TreD.7.
\\

part. forblin-
det brugt som adj. (næsten kun om per-
soner). Moth.B225. en forblindet (o: „blind")
KierUghed. Dumetius.III.65b. Jeg var for-
blindet, uden at vUle lade mig oplyse. Ew.

10 IV.251. En af Elskov forblindet Nar. FSO.
*Herren lyser paa min Vei.

|
Ei forblin-

det Sjæl ham k\endeT. Ing.BSE.VII.83. sj.

m. præp. i: forgabet i. jeg holder mig over-
bevist om, at Ingen i Verden kunde passe
for ham som hun. Tro ikke, at jeg paa
mine gamle Dage er overspændt og for-
blindet i hende. Gylb. (FruHeib.EtLiv.I.
245). (sj.:) Det var en Forblindethed
af Min Samtid, at den ikke erkj endte (Kri-

20 stus) for hvad han var. Kierk.XII.31. D&H.
Forblindelse, en. flt. (sj.) -r. vbs. til for-
blinde. 1) (nu 1. br.) til forbUnde 1. de skøde
med piil og lynet paa fienderne, hvoraf
de bleve ved forblindelse forvildede (1871

:

bleve . . forvirrede, idet de blændedes^.
2Makk.l0.30 (Chr.VI). VSO. m. overgang til

bet. 2: „Just fordi hun er saa skiøn, derfor
vender jeg hende Ryg, at hendes Øynes-
Straaler ikke skal forblinde mig" . . „I har

30 ikke Behov at frygte for Forblindelse."
Holb.Usynl.II.4. 2) Q3 til forblinde 2. 2.1)

(1. br.; jf. Øjenforblindelse^ som vbs. Moth.
B226. VSO. MO. 2.2) den egenskab ell. til-

stand at være forblindet, naar jeg tæncker,
hvilcken Forblindelse jeg har været i, rey-
ser Haarene sig paa mit Hoved. Holb.UHH.
II. 7. Der hersker megen Forblindelse
blandt den catholske Almue. FjSO. *Dig vi
lovsjunge. Herre, som Ordet bevared,

|

40 Medens Forblindelsers Nat over Jorden
er tBxet.Ing.BSE.VII.186. 'AUe sees

| Af
endelig Forblindelse bestukne,

|
Snart af

et daarligt Haabs, snart af en falsk Idees.
Hrz.D.III.223.
O forbliTe, v. [fcoribli'va] forblive.

H0ysg.AG.l6. præt. -blev; part. -blevet, vbs.

t -else (Moth.B237. VSO.), jf. Forblivende.
(ænyd. d.s., ogs. i bet: „udeblive, ophøre";
/"ra mnf. vorbliven, fi/. verbleiben) 1) blive

50 paa samme sted ell. i samme tilstand
(især som stærkere udtryk end blive 1^. jeg m
haver Lyst til at vandre herfra, og være m
med Christo . . men at forblive i Kiødet *
er mere fornødent for Eders Skyld. Phil.

1.24. jeg skal blive og forblive hos Eder
alle til Eders Forfremmelse og Glæde i ^
Troen, smst.1.25. forblive i sin Vildfarelse. ^
VSO. Cornelius reiste altsaa, men min Fa-
der forblev. Bagger.1.7. (forbindelsen) var

60 aldeles transitorisk, ingen forblivende.
Eierk.XIII.164. Uden Kongens Samtykke
kan (rigsdagen) ikke forblive længere sam-
men end 2 Maaneder. G>-undl.(1849).§24.
I deime Dvaletilstand forbliver Dyret hele
Vinteren. JfO. Om Grundene til sin For-
bliven paa Kærsholm tilstod han foreløbig
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kun, at han trængte til at udhvile sig. P(mt.
LP.VII.16.

II
forblive ved ^en beslutning

olgn.), (nu 1. br.) holde fast ved. VSO. Cecilie

forblev ved sin Vægring. CBemh.yilJ.92.
2) (jf. blive 2:i) m. præd., maades-adv. olgn.:

ikke ophøre tn. at være; blive ved m. at
være (nu især m.person-subj.). fra den Dag,
Fædrene ere hensovede, forblive aUe Ting
saaledes, som fra Skabningens Begyndelse.
2Pet.3.4. det Stødende og Dobelte (aande-
lag) kan ikke forblive de samme Aande-
lave, med mindre de udsiges med stød.

Høysg.AG.16. 'min Sang (maa) bevise, I

At evig jeg forbliver
| En evig-trofast

Elsker. Oehl.XIX.282. Blich.(1846).V.218.
*Hvis I forbliver fast i Jer Beslutning

|

. . maae vi skilles. Hauch.TB.5o. Annette
var mut, forstemt og adspredt, og forblev
saaledes den hele Aften. Gylb.IV.203. Sin
dyreste Hemmelighed havde hun ikke ud-
leveret ham. I sin Moderlighed var hun
forbleven ukrænket. Pon<.ZP.FII.i^6. (søn-

derjyden Ahlmann) har formet det bekendte
Løsen: „Vi er Danske, vi vil forblive BdJi-

s^e.** Eosendal.DJI.14. lade en Ordre for-

blive ved Magt. Ludv. (nu især Y) ved
underskrift i breve olgn.: Det er alt hvad
jeg har at sige denne gang, forbliver i

det øvrige Vostre tres humble Serviteur
R.M.Holb.II.SSo. Langebek.Breve.2. Jeg
anbefaler mig fremdeles til Dem og for-

blivermedHøjagtelse N.N.fi^C£mJ)a.iran-
delskorrespondence.II.(1919).89.

|| f m. inf.

Du forbliver at være Skyldner. ^ffierfcJTIJ.

294. 3) upers. (m. det som subj.): vente;
itaa hen; bero (jf. blive 3). Det kan for-

blive til videre Besked.FSO. Han lod det
forblive til en anden Gang.smst. Det kan
forblive indtil videre. JtfO. nu vist kun i

forb. m. ved: standse ved; være nok med.
*(i øjenbrynet) har ham Staalet mærket.

|

Men ei ved dette Mærke det forblev. PalM.
VI.18. Derved maa det nu forblive. MO.
4) t tilkomme (som retmæssig ejendom
olgn.). Alle Stædsmaale (o: indfæstnings-
afgifter) og andet Uvisse af aUe Kfrkers
- . Tiender, Gaarde, Boel, Jorder og Huse,
forblive Kirkerne aHeene. DL.2—22—29.
ForbliTende, et ell. f en (Moth.B237).
vbs. til forblive (jf. I. Blivende^. 1) f til

forblive 1 og 2: forbliven. Mr. Lange-
beks Overladelse og Forblivende til De-
res Velbaarenheds behagelige Tieneste.
Gram.Breve.138. hans Forblivende her i

Staden haver været kort. KSelskSkr.III.
21. VSO. 2) (tU forblive 3; O, iscer emb.)
iudtr. have sit forblivende (ved), for-
blive (ved en truffen afgørelse olgn.); være
afgjort (med); bero (ved). Moth.B237. Birck-
ner.1.82. Kancelliets Resolution: at det paa
Raadstuen skulde tUkjendegives Skomage-
ren, at det med Hensyn til Risene skulde
have sit Forblivende. GoldschmJI.12. (Kri-
stus) har jo bestaaet sin Prøve og er den
Fuldendte, derved maa det have sit For-
blivende. Zt€rfe.Xr7J7^. „Jeg beder Dem

saa inderligt, Herr Generaldfrektør" . .

„Jeg vil l^e se Dem, Meyer. Det maa
have sit Forblivende. De maa søge Dem
en anden Plads. Verden er stor." Bode.
SF.150. Ludv.
forblomme, v. [fcor'blcom's; nu »}. i

rigsspr.: -'blom'a ^Xetn'n.^] (tidligere ogs. ef-

ter udtalen skrevet -blamme. 1 Cor.4.6(Chr. VI).
Eolb. LSk.IL 2. Heib. Poet. X. 212 /'forblum-

10 met CV5 forstummet^), -ede. vbs. f -else (Moth.
^-2oOj.(cEnyd. forblomme, -blumme,-bløme,
pynte m. blomst^mønster), udsmykke, be-

smykke, gøre indviklet og dunkelt, jf. sv. for-

blommera(d) (og f forblomma^; fra mnt.
vorblomen, ty. verblumen; jf. V. blomme
samt (m. h. t. bet.-udviklingen) Floskel)

1) gøre indviklet eU. uforstaaelig.
1.1) ^„Bruges sielden." FSO. MO.; nu næppe
br.) tn. h. t. ytring: gøre dunkel ell. ufor-

20 staaelig ved kunstig, skruet, tilslørende ud-
tryksmaade. Moth.B249. At forblomme sine
Skrifter, sin Tale, med Lignelser. FSO.
refl.: *Har Viisdom sig forblommet (Oehl.

(1841)J.63: skiult sig) bag dit Guddoms-
ord. Oeia.BG. 224. U) t »». h. t. (rets)sag:

gøre indviklet; forplumre, i Dommene
(skal ikke indføres) meere end Meeningen
. . af hvis forsetter (o: af de indlæg), som
i Retten ere læste og paaskrevne, paa

30 det at sUge vitløftige forsetter Sagen iKke
formeget skulle forblomme. BL.l—8

—

6.

Han søgde . . at forblomme Sagen. VSO.
1.3) t m. h. t. glans olgn.: fordunkle. 'Bort
med de Skygger, som den Dyde-Glands
foThhiinmeT.SamlDanskeVers.IV.296.

2) j)art. forblommet brugt som adj. (adv.).

2.1) (især fS) om skriftlig eU. mundtlig ytring

:

vanskelig at forstaa paa grund af (især til-

stræbt) kunstig, skruet, tilslørende ell. blot an-
40 tydende udtryksmaade ; dunkel (2.i); utyde-

lig; tvetydig, hånd (har) aldrig erklæred
sit Hiertelav uden paa en meget for-

blommed Mande. Holb.Vgs.(1731).LL Hvad
vil den forblommed Snack sige ? smst.III.4.

jeg maae frabede mig alle forblommede
VaTtighedeT.Itahb.FortJ.21. de forblum-
mede, sagte, hurtig paa hinanden følgende
0Td.0ehl.VS.61. Indre og ydre Forhold
forenede sig om at gøre deres Digtning

50 virkelighedsfjern og forblommet. Brandes.
X.201. ligefrem sagt det fik han ingen-
sinde. Det blev aldrig sagt anderledes
end i forblommede Erklæringer. JPJac.
11.97. som adv.: (denne tale) haver jeg for-
blummet henført til (1819: haver jeg hen-
tydet paaj mig selv. lC<yr.4.6(Chr.Vl). Jeg
skal lade dig hudstryge, dersom du taler
saa toT\A\immet.Holb.UHH.III.7. JSneed.
1.212. 'Hvad der bag Tiden ligger og bag

60 Rummet — | Det É-æver Spaadommens
Natur . .

I
At derom ikkun tales kan for-

blommet. OeW.A. 589. Nans.FR.7o.
\\ (jf.

bet. 2.3 slutn.; nu næppe br^ om noget for-
drejet, fingeret olgn. (Ovids) Elskovs-Skrifter
til Corinnam (et forblummet Navn) mis-
tænkedes at være Stillede til Keyserens

V. Rentrykt "/jo 182J 18
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Datter Julisim. Falst.Ovid.aS^. mm Øvelse
i at læse denne forblommede Skrift (o:

chifferskrift). Heib.Pros.X.133. 2.2) (jf. bet.

1.2; nu næppe br.) om sag: indviklet; dun-
kel. *Denne hele Sag

|
Er sær forblommet.

Oehl.P.308. sa.(18ål).III.75. 2.3) (nu næppe
br.) om (persons) væsen, forestilling olgn.:

utydelig; dunkel; uklar. *Dit Væsen
tykkes mig . .

I
Forblommet og sig selv

modsigende. sa.EJL.50i. *Saa drømme de
sødt om Bethlehem,

|
Og er det end for-

blummet, |
De drømme dog sandt om

Barnets Hjem, |
Som laae i Krybbe-

Rummet. Grundtv.SS.I.åOl. *Nu klart du
skuer hos din Gud,

|
Hvad her du saa'

forblommet. sa.PS.III.68. || ogs. (jf bet. 2.1

slutn.): hemmelig; dulgt. *Skotter (I til-

bedende mennesker) kun langtfra . .
|
Fiernt,

forblommet til Guderne! Oehl.BG.187. *Det
dog beklage

|
Asernes Dage,

|
At kun for-

blummet
|
De er i Ry. Grundtv.PS.VII.2.

forblnffe, v. se forbløffe.

forblamme, v. se forblomme.
forbly, v. [fmribly-] -ede. vbs. -ning ell.

(sjældnere) -ing (Gnudtzm.Husb.204). {efter

ty. verbleien; vist kun som vbs. og i perf.
part. brugt som adj.) 1) overtrække
(et metal, især jærn) m. et lag af bly. For-
blyning kan ste . . ved at dyppe en Jærn-
plade i smeltet Bly. Hannover. Tekn. 368.

Forblyede Plader anvendes undertiden til

Tagbedækning, smst. forblyet eller for-

ziniet Jærnblik.FareL.''9i. 2) ^ som vbs.:

afsætning af bly (fra projektilet) i ge-
vær- og kanonløb. Scheller.MarO. SaU
Ylll.åiS.

I. forblænde, v. [froriblæn'a] -ede. vbs.

(vist kun i bet.l) -else ell. (i bet. 2 ; tidligere ogs.

i bet. 1 (Thaar.MV.17)) -ing. (ænyd. d. s.; fra
mnt. vorblenden, ty. verblenden; jf. III.

blænde) 1) (nu 1. br.) d. s. s. forblinde 2

(jf. III. blænde 3). hånd forblænder hans
(^yen ved tusinde hyckelske Forstillinger,

og hans Pung trives derved mærckelig Dag
for Dag. KomGrønneg.II.206. en Fremmed,
som eders smukke Ansigt og yndigeVæsen
har saaledes forblendet, at han har sat ald

sin Pligt, ald Ære og Taknemmelighed
tilside, som han var mig skyldig. ParøeZa.

1.405. Den Taskenspiller kan forblende
Folkes Øine.VSO. Dine Øjne narrer og
forblænder Dig. Rist.LM.165. Tandr.K.126.

2) (mur.) beklæde en mur m. et (halv-

stens) lag af facadesten (forblænd(ings)-
sten). ForklMurere.l7. 33. e. alm.

II. forblænde, v. se forblande.
Forblænder, en. {til I. forblænde 2;

mur.) d. s. s. Forbiænd(ings)sten. Hage.^633.
Forblænd(ings)-sten, en. (mur.) far-
vet ell. glaceret facadesten, hvormed en mur
forblændes (jf. Forblænder^; skalmurings-
sten. S&B. VareL.^547.
forblæse, v. [fmriblæ-'sa] -te ell. f -de

(VSO.). vbs. -ning (se bet. 1). {i bet. 1 og 2

efter ty. verblasen) 1) {jf. blæse 4; fagl,

nu næppe br.) blæse (noget) bort; gen-

ne mblæ se (noget), (guldets rensning) skeer
ved Forblæsning. Hallager.335. 2) (til blæse
1 og 2', nu sj. og vist kun refl.) ødelægge
ell. beskadige ved at blæse (for stærkt).

at forblæse en pibe (o: musikinstrument).
Moth.B261. Han har forblæst sit Instru-
ment. FSO.

II refl.: Trompeteren forblæsde
sig saaledes, at en Aare sprang i Ho-
vedet, swsf. "Han kunde blæse, saa det

10 kunde frugte;
|
Men han forblæste sig

dog og til sidst. Grundtv.PS.IV.397. 3) (til

blæse 3; i pass., især i perf. part. brugt
som adj.) (blive) forblæst, (blive) ud-
sat for og medtaget (ødelagt) af (stærk)
blæst. Hun blev saa forblæst i den stærke
Storm, at hendes Haar og hele Pynt kom
i Forvirring. ySO. Asnæs' forblæste Skov.
Høyen. (FædreUN* 1852. 2. sp. 3). JPJac.IL
311. *Forbi mit Vindve slingre | Vildvins

20 forblæste Ranker. Stuck.FS.41. Med sit

lange, uredte Haar og Skæg, saa' han saa
forblæst ud, som boede han paa den yder-
ste Klit. Skjoldb.KH. 83. røde, forblæste
Øine.Aakj.VB.188. Fcilb. \\ sjældnere om
sted: udsat for blæst; blæsende (jf. blæse
sp.909^^). mit Hjem, det forblæste Køben-
havn. VilhAnd. HS. 35. forblæste Bakke-
kamme. Frem.DN.322.
For-blæser, en. 1) [V.I.2] "j^ blæser (i)y

30 der gaar i spidsen for en kolonne ell. et mili-

tært musikkorps, inden kort Tid fik han
Ansættelse som Forblæser ved Borger-
militsen. WmfA.JX^6i. Naar han talte ved
Møder, var der Slag i hans Ord . . Naar
han kom gaaende, virkede han som For-
blæseren til en Kolonne. AndNx.PE.III.
209. 2) [V.2] i glasindustrien: arbejder, der
blæser glasset i formene (mods. Færdigma-
ger;. Bille-Top.31.

40 forblode, v. [lmT^hlø-QQ\præt.-it [-'bløG')-

d^] c«, t-ede (Gylb.IV.140);part.-t [-ibløW^q

ell. (sj.) -et (2Makk.l4.46). vbs. -ning (s. d.).

{ænyd. d. s.; efter mnt. vorbloden, ty. (sich)

verbluten; især CP) 1) forbløde sig eU.

(sj.) forblødes (Winth.ED.43), lide al-
vorligt blodtab; især om blødning, der

medfører døden: dø af blodtab, idet han
stiUede sig paa en steil Klippe og alle-

rede aldeles havde forblødet sig, udtog
50 han Tarmene og . . kastede dem ud iblandt

Hoben. 2Makk.l4.46. vAph.(1764). »har sig

Løven ej forblødt, |
Han fik dog Saar,

som svide. Grundtv.PS.VII.283. Panum.81.
billedl.: *en Istap ved min Vinduspost

|

i Solen sig iorhløåeT.Stuck.FS.l. ||
(gart.;

jf. IV. bløde 2.1; om stort safttab hos visse

træer, der beskæres ell. beskadiges, naar saft-

stigningen er begyndt. Vinterbeskæringen
bør foretages længe før Vegetationen be-

60 gynder, da Vinstokken ellers let forbløder
sig. FJCJensen.Da.Havebog.(1876).207. (nu
næppe br.) om vædsketab hos rødbeder olgn.:

brækker man noget af Roden (paa rød-

beder), da forbløder den sig, som det i

Gartnersproget hedder, og taber da endeel
af sin skiønne røde Farve. Fleischer.HB.
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159.
II

overf.: Landet forblødte sig under
de vældige Udskrivninger af Mandskab.
Fi-idericia.NEJ.187. især (jf. IV, bløde \a)
i udtr. for dyb sorg: 'Lad din Taare rinde,

Dul
I
Men lad Hjertet ei forblødes. TVin<A.

ED.43. Snart har ved mine Sukke mit
Hierte sig forblødt. sa.('MO.j.

||
part. for-

blødt brugt som adj.: som har lidt alvorligt

blodtab. Han var saa forblødt, at han seg-
nede af Mathed. ySO. Grundtv^S.III.424.

2) (nu næppe br.) i udtr. som forbløde
livet, dø paa grund af blodtab. 'Man-
gen, der nys var faur og fiin, | Maatte
jammerlig Livet forbløde. Erz.D.II.llS.
Hrz.XV.59. (der laa en) lille Pige, som,
truffen af en Bombe, var dødelig saaret,

og stille forblødede sit unge Liv. Gylb.
IV. 140. 3) {<VSO.(1802); endnu ikke i

MO.) intr.: forbløde, d. s. s. forbløde sig
(se bet. 1). *Hielp, før han forbløder. Hauch.
DV.1130. Qvinden . . har overskaaret Puls-
aaren og forbløder. B^Cilnd.FJ7/.i6^. •jeg
skal ej af Skrammen forbløde. Drachm.GG.
123. billedl., m. h. t. blodrød farve: i sin

Nedgang forblødte (solen) bag de rim-
pudrede Træer. Po«<.iP.FJIJ.80. over en
Mur af Kampestene forbløder Vildvinen
lykkeligt og langsomt. Da7inebrog.^/iol910J.
sp.2. overf. : Skulde hun forbløde i unyttig
Lidenskab. Kierk.VI.370. Forbledning:,
en. [fmr'bløå'neri, -blø'ånen] flt. -er. (vicer

med.) blødning, der medfører døden;
ogs.: stærkt blodtab. MO. Operationen
varede længe, og Forblødningen var me-
get stærk. Hauch.MfU. 135. MøllH.II.130.
(han) døde af en indre Forblødning, han
blev kørt over. PLevin.Hjem.(1919).?5.
forbløffe, V. [fmribløfa] (f forblnffe.

KomGrønneg.I.312. TBruun.IV.78. OehlA.
220. Grundtv.SS.V.463. f forblaffe. Holb.
PaarsJ58). -ede. vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.).

(ænyd. forbluffe, sv. forbluffa, t forbloffa(d)

;

fra mnt. vorbluffen, nt. fris. verbluffen, ver-
bliiffen (hvorfra hty. verbliiffen^, holl. ver-
bluffen; a/" nf. bluffen, skræmme, larme, holl.

bluffen, prale, skryde, fris. bluffen, bliiffen,

gø, ogs.: fare buldrende løs paa en og gøre
ham forskrækket, forvirret olgn.; egl. sa. ord
som (I. og) n. bluffe || m. h. t. formen for-
blaffe jf blaffe (ll.sp.767), jy. blaffe,

snakke rask op, nt. holl. blaffen, bjæffe \\

dagl., nu især i udtr. lade sig forbløffe samt
i (præs. og perf.) part. brugt som adj.) ind-
gyde skræk ell. forsagthed (ved noget
pludselig indtrædende, uventet, voldsomt olgn.);

forknytte; nu især: (i høj grad) forbavse;
gøre maalløs af forbavselse. 'All Verden
ellers veed, at Fogden Voldemar | Mand
uden denne gang fast ey forblaffet har.
Holb.Paars.158. Himmel! hvad er det jeg
seer ? En Gud kommer ned af Luften .

.

mit heele Legem skielver, og Synet
forbløffer mig. sa.Plut.1.4. KomCh-ønneg I.

312. forbluffes ei, naar Fienden kommer!
Grundtv.Snoi-reJII.317. (han) forbløffede
denne Morder . . og tvang ham ved sin

glubske Adfærd til Bekj endelse. BlicK
(1846)JV.235. hans urokkelige Ro, hans
lette, lyse Ligevægt forbløffer mig. Lhrachm.
HI.254.

II
% udtr. lade sig forbløffe

(jf. ellevte sp.301^'). som hun havde en
ugemen Kiækhed, saa lod hun sig deraf
ikke forbløffe. Holb.HeltindJ.288. TBruun.
IV. 78. 'Hvad er der i at slaae en Trold
ihiel? . .

I
Pas paa dit Snid, og lad dig

10 ei forbluffe! Oehl.1.282. Drengen lod sig
ikke forbluffe, greeb fat i Olavs Knebels-
bart. Grundtv.SnorreJIJ06. da jeg troede
at kjende Veien nøie, saa lod jeg mig ikke
forbløffe af MøT]s.et.Winth.VllI.294. Der
er i denne Bog en beundringsværdig,
menneskelig Sympati, som ikke lader sig
blænde eller forbløffe. Hørup.I.181.

j|
part.

forbløffet brugt som adj.: forskrækket; nu
iscer: forbavset; maaUøs (af forbavselse), for-

20 bluffet. vAph.(1764). Hunden var bleven
lidt forbløffet, og havde straks søgt Dæk-
ning. Drachm.STL.117. „Ud med den Karl!**

, . Kirurgen veg forbløffet nogle Skridt
tilbage ved Synet af den forbitrede Officer.
GyrLemche.K.21. ThitJensJ'S.312. jf.: i

Overraskelsens Forbiøffethed gav (re-

geringen) efter for . . de opstillede Fot-
ArmseT.DagNyh.^U1909.2.sp.l.

||
part. for-

bløffende bi-ugt som adj., især i bet.: for-

30 bavsende; meget mærkelig. Schlegeleme .

.

slog om sig med satiriske Udfald . . og
forbløffende (Brandes.DD.22: paradoxe^
StrøtankeT. Brandes.1. 380. Det varede et
Par Minuter, inden E. kom til Besindelse
(o : efter et slag). Det kom ham saa forbløf-
fende nyentet.AGnudtzm. Idealister. (1896).
76. der er en forbløffende lighed mellem
de to brødre

j Forbloffelse, en. {<M0.;
1. br.) det at blive ell. (især) være forbløffet; hef-

Mitig forbavselse. S&B. LMarcussen.Det evigt

kvindedelige. (1902). 126. Der var ikke et
Sekunds Tøven i dem, ingensomhelst For-
bløffelse over at skulle skyde denne Kam-
merat (der havde gjort mytteri). AKohLMP.
1.199. t Forblofning:, en. fForblufning.
vAph.(1764)). d. s. s. Forbløffelse, smst.

lorbodme, v. [fmr'boå'ma, -'båå'ma]
-ede. (jf. ty. verbodmen; se bodme; jur.
ell. 4,) m. Skib olgn. som obj.: laane penge

50 paa skib ell. ladning (ved pantsætning).
Hender det sig, at nogen Skipper uden
stor Nød sit Skib forbodmer motvUligen.
DL.4—5—3. Harboe. MarO. 52. Scheller.

MarO. Hage.H32.
For-bog, en. [V.2.i] (sj.) bog, der bruges

til foreløbige optegnelser, som kladde olgn.
Kassebog og Memorial er Forbøger til

Journalen, og denne er atter Forbog til

Hovedbogen. Hage.^1211. -bogstav, et.

60 [V.1.2] (jf. Begyndelsesbogstav^, første bog-
stav i et ord. AUe Danske Substantiva kand
det tUkomme at have stort Forbogstav.
PSchulz.DS.96. NMPet.Afh.IV.151. Han
havde Uge lært at skrive, han skrev Elses
Navn paa en Stump Papir— med lille Yor-
hogsta,\.JVJens.HF.80. y spec. om første

18*
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bogstav i et (for)navn, brugt som forkortelse

for dette. Levin. Man kan ogsaa skrælle
et Æble saaledes, at Skrællen hænger
sammen i eet Stykke ; kaster man det bag-
længs over sit Hoved, vil Formen af dets
Slyngninger danne Kjærestens Forbogstav.
Feilb.BL.251. JVJens.A.1.256.
forbolet, adj. [tmr^ho-lat] {efter ty.Yer-

buhlt
; jf. III. bole ; sj.) d. s. s. forhoret. *en

forbolet Skiøge. Zetlitz.Poes.154.

fbrbolte, v. [fmr'bcorda] -ede. vbs. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s. i bet. „lænkebinde" ; jf.
II. bolte) ^ fastgøre v. hj. af bolte. Schel-

ler.MarO. Forboltning, en. ^ vbs. til

forbolte; ogs. (konkr.) om det samlede antal

bolte, der medgaar til (skibs)skrogets samling.
Harboe.MarO. Funch.M.arO.II.41. Scheller.

MarO.
For-bor, et. (f -bore. vAph.(1764)).

forbor gnest(e) (VSO. Ing.KE.IL204.
Kierk.II.67. Pont.LP.VI.88). (ænyd. d. s.

fra mnt. vorborgen, perf. part. til vorber'
gen, se forberge; jf. forborge, II. borge
nu 1. br., O, især højtid.) 1) (nu sj.) skjult
Moth.Bl62. ieg (gad) vidst, om ingen Di
plomata i nogen af dem (o: gamle bøger)
skulde være foThoTgne.Langebek.Breve.372.
„det banker" . . „Jeg vil kige under et

10 forborgent Hul her paa Døren, for at see,

hvo det er." Wiwet.(Rahb.LB.IL406).ledeTS
udyrkede Agre . . laae forborgent Guld.
Mall.KF.13. (hun tog sin) Moders Smyk-
ker frem af det forborgne Gjemme, hvori
hun havde indsyet dem. Blich.II.571. Heib.
Poet.IIl.471.

II
om noget afsides, fjernt olgn.

en forunderlig deUig, i en afrikanisk Ud-
ørk forborgen LHie.Staffeldt.194. *i Ver-
dens forborgneste Afkrog gjemt. PZom^.J.

[V.2.1] (efter ty. vorbohr(er); jf. II. forbore) 20 387. uegl. (jf. bet. 3): de meente, at ligge
bor, hvormed der forbores (II). MilTeknO

I. -bore, et. se -bor. II. -bore, v. [V.2.i]

[ifcoribo'ra] (fagl.) bore hul i noget til et

søm, en bolt ell. til anbringelse af en stik-

sav; spec: foretage en første udboring af
geværløbet; bore for. vAph.(1764). Wagn.
Tekn.538. Haandgern.252. jf. jy. forbore-
naver, bor, hvormed udboringen af træsko
begyndes. Feilb.

III. forbore, v. [fcor'bo'ra] -ede
-ing (MilTeknO.). (ænyd. d. s. (vist i bet. 1

;

Arøboe.Hexaemeron.(1661).253) ; jf. ty. ver-
bohren) 1) (fagl.) beskadige ell. ødelægge
ved at bore urigtigt; (ud)bore (noget) skævt.

Moth.B307. e.br. 2) f bore i sænk. (Erik)
Forborer nogle Nordske Skibe. Schousbølle.

Saxo.387. 3) (fagl., nu næppe br.) fast-
gøre ved boring (borehuller og inddrevne
trænagler olgn.). I nogle Lande forbores
Egerne. MilTeknO
For-borgf, en. (glda. forborgh, -burgh;

fra mnt. vorborch, mht vorburc; CP, især

foræld.) befæstet bygning, som ligger foran
ell. uden for en borgs hovedbygning ell. kerne,

i alm. skilt fra denne ved en bred grav og

ofte anvendt som avlsbygning olgn.; ogs.:

fæstningsværk foran en by olgn. Castellet
er en Forborg for Byen. VSO. Barfod.F.I.
489. TroelsL.in.21.

|| (jf. Formur; overf.

utvivlsomt har også Karsten Thomsen haft 50

sin store Andel i, at Frøslev By er blevet
Danskhedens uindtagelige Forborg mod
Syå.CSPet.(Sdjy.Digte.(1920).14).
forborge, v. [fcor'bcnr'qa] -ede. vbs. f

-else, t-ning (vAph.(1764)). (ænyd. d. s., sv.

forborga; dannet af forborgen (s. d.); jf.
II. borge samt forberge; nu sj.) skjule;
gemme, (de) kom krybendes ud af Kiel-
dere og Huller, hvor de sig hafde skiult

forborgen (1871: at være skjulte^ i løn-
lige synder under mørk forglemmelses
skml.Visd.l7.3(Chr.VI). Er den ægteskabe-
lige Kjærlighed en sand første Kjærlighed,
saa har den ogsaa noget Forborgent ved
sig, den ønsker ikke at stille sig til Skue.
Kierk.II.95. (han levede) i dette afsides
Værelse, ensom og forborgen. T^mLa.
EL.5. 2) som ikke (ell. meget vanskeligt)

vbs. 30 kan erkendes ell. udgrundes. *Troe dog,
Jesus vil dig vel,

|
Skiønt hans Raad dig

er forborgen. jBrors.i 79. der er noget For-
borgent deri (o: i evangeliernes indhold)
som Forstanden ikke ndgrnnåeT. Mynst.
Betr. 1.137. det i Fremtiden Forborgne.
Brøchner.TV.15. hans inderste og forborg-
neste Sjæleliv. Ponf.LP. FJ.88. 3) som ikke
(maa) røbes; hemmelig. *Tys nu, Musa,
med din Vrede,

|
Saa længe hånd sit

40 Navn forborgen holde kand. Falst. Ovid.
104. *sværge maae de med Haand og
Mund

I

Forborgne Daad at udøve. Jn^.

VSt.276. sin Hemmelighed bærer hun un-
der sit Hjerte, skjult og forborgen. Kierk.

1.134. Glimt af forborgen Jordiskhed i

den fromme Dames Væsen. Pon^.iP. Fil.
21. som adv. : Børnene hviskede forborgent
(0: „i smug") til hverandre. Især stak de
smaa Tjenestedrenge rundt om paa Bæn-
kene Hovederne sammen. Aakj.VB.lll. 4)

f om person: som har skjulte hensigter; un-
derfundig, en qvinde mødte ham; i hore-
smykke, og forborgen ('iSri: underfundige
i l:n.eTtet.Ords.7.10(Chr.VI). Forborgen-
hed, en. (højtid., nu sj.) den egenskab ell.

tilstand at være forborgen (især forborgen

1); hemmelighed. Moth.B163. Udforske Na-
turens ForhoTgenheåeT.vAph.(1764). jeg
besøgte en . . Ven, der levede i stille For;

ogfoThoTget.Slange.ChrIV.568. VSO. *alle 60 borgenhed højt oppe i JyUanå. Blich.IL
Sorger,

|
som Hjertet dybt forborger. Pøn-

nelycke.F.121. forborgen, part. adj. [f(or-

'b(nr'q(8)n] intk. -t (som præd. tidligere ogs.

ubøjet i køn og tal (Visd.l7.3(Chr.VI). Falst.

Ov%d.l04. Pamela.L380. Høysg.S.153)). grad-
bøjn. alm. m. mere og mest, i supert ogs.

194. dette funklende Blik, der seer ud,

som kunde det gjennemtrænge . . Hjertets

skjulteste Forborgenhed. Kierk.Xl.35.

t forborget, adj. (ænyd. d. s. (jf. ænyd.,

glda. uforborget;, perf. part. til ænyd. for-

borge (sig), sætte pant for, forskrive (sig),
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mnt. vorborgen (se I. borge^, ell, dannet
af II. Borg (2)) forgældet. ReenhJI.477.
Hånd er gandske torhovgQåt. Moth.B319.
Han er en forborget Praklter. YSO.
For-bov, en. ftt. -e ell. (nu kun dial.) -er

( VSO. Feilb.). (især dial.) d. s. s. Bov 1. (Kalk.
V.269). VSO. E8p.35.82. Feilb. -brand,
en. [y-2.i] (isasr dial.) tilsyneladende ildløs,

der if. folketroen varsler virkelig brand.

saalænge Krigen varer, en usædvanlig stor
Forbrug af Kalve- og Lammeskind. Olufs.
NyOecJ.82. Dersom man, ligesom man haf
det i Forhold til Forbrugen af Brænde-
viin o. s. V., havde Tabeller over Forbru-
gen af Forstand. Kierk.VIII.6o. en snurrig
Fyr, der hed Klaus Brus, eUer Klaus Snus
som Arbeiderne kaldte ham, paa Grund
af det uhyre Forbrug, han gjorde af denne

MDL.126. HFHellesen.0mSelvsynet.(1846). lo Artike\£ergs.GF.I.289. godtroende Besid
37. Varsler blev bestandig sete og hørte,
var der en Ildebrand, havde den og den
seet FoThTanå.JFibiger.Liv.48. ESkram.
HG.75. Feilb. DStJ921J72. -bras, en.^
iscer i flt.: de tU fortoppen hørende braser.

Wolfh.MarO.388. klar ved Styrbords Fot-
hr&serl Scheller.MarO. -bredde, en. (jf.
n. Bredde 2.2; fagl, især skræd.) det stykke
tøj, der danner forsiden af en kjole olgn.

lii

dere ere (ikke) ansvarlige overfor Ejeren
for Tingens FoThTng.Lassen.S0.826. (kaffe-
kanden) var til Ann' Kjestins egen dag-
lige FoThrag.Aakj.VBJOO. Foruden ved
det egl. økonomiske eU. personlige For-
brug, hvorunder Tingene anvendes til

umiddelbar Tilfredsstillelse af menneske-
lige Behov, finder der ogsaa et fysisk
Forbrug Sted i Produktionen (teknisk

ed noget Sort op ad Forbredden kan 20 F.) , idet de anvendte Produktionsmidler
(kjolen) blive rigtig pæn. Bang.L.165. Voll
quartz.P.o9. Forbredden af en fint brode-
ret Galla-Uniform. OBungJ'JSSé. | (dial.)

et stykke lærred, som er indsyet foran i skør-

tet. SjællBond.74.

t forbringe, v. præt. -bragte; pari.
-bragt vbs. -elsc. {efter nt. hty. verbringen;
iscer emb.) fjerne en andens ejendele uret-
mæssigt (ved tyveri) ell. blive aarsag til (ved

enten straks fuldt ud opbruges (Raastof-
fer) eU. efterhaanden slides op (Bygnin-
ger, MaskineT). Sal* VIII. 415. [| f konkr.:

livsfornødenheder. hvor jeg har Arbei-
dere, der maaeJeg skaffe dem Forbrug
for at\eve.Rahb.TilskJ792.90. forbruge,
V. [f(or'bru'(ci)8] præt. -te. vbs. -else (s. d.)

ell. (nu sj.) -ning (vAph.(1764). Olufs.(MO.).
SaabyJ), jf. Forbrug, (ænyd. d. s., fsv. for-

skødesleshed olgn.), at de gaar tabt, „/brfeotn- 30 bruka, jf. ty. verbrauchen) 1) O bruge
mer"; skaffe bort (i tyvagtig hensigt) ell.

lade komme bort (ved skødesløshed). Straf
for gamle Munderingssagers Forbringelse.
MR.1743.852. smst.1796.775.1834.149.
For-brisk, en. CJi, foræld.) underlag

(brisk 2), hvorpaa den forreste del af svært
skyts hviler. MRJ833.61. MilTeknO.38.
\ Forbrud, et. [fmr'brua] (.;/• *''*• t

forbrott, fsv. forbrut; dannet til forbryde

noget (og drage nytte af det), saa at der
ikke er mere tilbage deraf (især m.h.t.
hvad der er nødvendigt tU livets ophold,
til at holde maskine, virksomhed olgn. i drift);
opbruge og udnytte, (staten) laae adskilt
fra alle andre, og forbrugte intet af frem-
mede Yare.JSneed.VIII.509. jeg (turde)
forbruge fieer Alen Papir dertil (o : at op-
skrive mine opfindelser), end en heel Ar-

efter bryde— Brud) d. s. s. Forbrydelse (1). 40 mee kunde faae Klæder dlÆtc.VI.103. Jeg
frække RebeUioner, skandaløse Forbrud.
JVJens.GR.51. forbrudt, part. adj. (dial.

forbrød(d)en, se bet. 2). (ænyd. bliffue for-
brudt, ødelægges, fordærves (Kalk.I.600),jf.
ænyd. uforbrudt, -brødt, -brøden (KalkdV.
607); egl. perf. part. a/" forbryde) 1) f øde-
lagt; nedbrudt (af sygdom, modgang, slid

olgn.). *Du (9: Ovid) gik i fremmed Egn,
forbrudt af Spot og Harme, | Langt fra

har nu forbrugt alle mine Penge. VSO.
det skeer stundom, at og Præsterne bort-
tage Guld og Sølv fra deres Guder, og
forbruge (Chr.VI: forkommej det paa sig
selv. Bar.6.9. At leve er at bruge KLræf-
teme, og de bruges kun ved at forbruges.
Høffd.E.178. CoU.22(1907). bilen forbru-
ger for meget benzin I man skal svare

. . „ skat af det, man forbruger af egne pro-
ditFøde-Land.Lucopp.(Falst.Ovid.a7'').Yed 50 dukter

j uden obj.: At Kjøberen i beføjet
at gruble stærkt er hans Hoved saa for
brudt, at han er nær ved at tabe Forstan-
den. VSO. Han er saa forbrudt (a: værk-
bruden) i aUe sine Lemmer, at han hver-
ken kan staae eller gaae.smsf. 2)forbrød-
(d)en, (dial.) om vejr olgn.: voldsom. Feilb.
I] om person: brutal; hidsig; gal. KristJDS.
VI1.302. Feilb.

Forbruge, et ell. (nu 1. br. i rigsspr.)

Ukjendskab til Mangelen har forbrugt
af Varen, udelukker ikke hans Beføjelse
til at afvise Resten. Lassen.S0.81. || w». h. t.

aandelige forhold, vi (havde) forbrugt alt
det Stof til Samtale, som vi kunde op-
drive. SeAarZin^JV.5i 9. Det store Kvantum
Mod, Jens Knudsen havde erhvervet sig
under Kjørselen, var snart forbrugtScAand.
BS.78. (spøg.:) Mændene fægtede med Ar-

en (0lufs.^y0ecJ..82. MO. Aakj. VB. 100. eo mene og forbrugte Ord (0: brugte mund)
VoHHj.IVl.84). [fmr'bru-'(q)] uden flt. (efter
ty. verbrauch; især {D) det at forbruge (1)
*ioget (jf. I. Brug 3;, ell. hvad der for-
bruges af noget; især i forb. m. af (sjældnere
gen.) ell. som led af ssgr. (jf. Forbrugs-j. til

Militairetatens Fornødenheder udfordres,

JVJensJfG.65. 2) medtage, ødelægge ved,

(for hyppig) brug. Veiene forbruges i

det de bruges. Schytte.IB.II.399. H nu kun
(1. br.) i perf. part. forbrugt brugt som adj.:
forslidt, den Kniv er meget forbrugt.
VSO. gamle B^læder og forbrugte Møbler
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vare opstillede til Salg. Hauch.III.9. Winth.
X.45. D&H. overf., om udtryk, emne olgn.:

at gentage de forbrugte Tirader om Udø-
deligheden. PMøll. II. 218. Schand. UD. 38.

„Ravnene" er to Fortællinger, af hvilke
den første skildrer graadige Arvingers
Kamp om en gammel Arvetante, et saare
iorbrugt Motiv, som Bang ikke har af-

vundet ny Interesse. PARosenherg.Herman
Bang.(1912).101. f Forbragrelse, en.

flt. -r. vhs. til forbruge; d. s. s. Forbrug. Sø-
krigsA.(1752).§334. Garnisonens Fortærin-
ger og Forbrugeiser. MjBJ 776.654. VSO.
mLex.(1808). Forbroffer, en. især (m
ell. fagl.): person, som køber og forbru-
ger en vare (jf. Bruger 2). Forbrugere af

mine Ya.rer.Bahb.Tilsk.1792. 88. det (er)

ikke . . som Forbruger men som Frem-
bringer, at Arbejderen trænger tU Bistand.
Brandes.VII.522. smst.XI.236. Interesse-
modsætningen mellem Producenter og
YorhrvLgere.SaU VIII.418.

\\
(sj.) benytter;

bruger (1). (Jens) Møller er vist . . en af

de seneste Forbrugere af „Dannerskjald",
„Dannerkonge" og lignende Udtryk. Jo^s
Steenstr.HDJ.34. Forbrags-, i ssgr. af
Forbrug; oftest i (især fagl.) ssgr., hvor
Forbrugs- betegner det økonomiske (ell. per-
sonlige) forbrug (konsumtion), -afgift, en.

Landbo.II.175. SaUVIII.416. -artikel,
en. Ølforbruget stiger og stiger kolossalt,

saaledes som en ny Forbrugsartikel stiger,

der Aar for Aar tager ny Kredse ind under
sit Omra&åe. Hørup.II.303. LandbOJ.386.
-forening, en. d. s. s. (men i talespr. knap
saa alm. som) Brugsforening (1). Skr.Vi
1869. Pont.FL.160. SaUVIII.416. -gen-
-stand, en. (1. ftn/j/". Brugsgenstand/ Salt-

skatten . . hvilede paa en uundværlig For-
brugsgenstand. Fridericia. NH. I. 6. Tekn
MarO. -gods, et. J;, varer, gods, hvoraf et

regelmæssigt forbrug ombord finder sted (mods.
Inventar/ Scheller.MarO. -kredit, en,

-laan, et. T kredit, laan, der benyttes til

personligt forbrug. Hage.^129.149. -maga-
sin, et. ^ magasin til opbevaring af krudt

for eet ell. flere batterier i ca. 14 dage. Sal.

X.1119. -skat, en. (jf. -afgift). Hage.^193.
-snkker, et. T sukker, der er renset og
færdigt til brug (konsumsukker; mods. Raa-
sukker;. SaUVIII.422.
forbruske, v. [fair'brosga] -ede. vbs.

-ning. (< MO.; dannet af Brusk i lighed

m. forbene, forkalke; især med.) omdan-
ne(s) til brusk. Forbruskning: JulPet.L.
286. overf. (sj.): I Prosa holder jeg (o:

SophClauss.) af en vis Nøgternhed. Jeg
hader Retorik! . . ('JP^Jacobsen har for-

brusket det danske Sprog. Bimest.DF.34.
forbryde, v. [fmr'bry-'åa] præt. -brød;

part. -brudt ell. (nu kun dial.) -brødt (Holb.
LSk.IV. 6. CPBothe.MQ.II. 625. jf. Feilb.).

i)bs. -else (s. d.), jf. Forbrud, Forbryderi.
{æda. forbrytæ (bet. 2); dannet afæda. brytæ
(with), forbryde sig (imod) (jf. III. bryde
2.8/ og mnt. vorbreken, i bet. 2 samt i bet.

:

sønderbryde, krænke, (refi.:) formaste sig;
j'/". forbrudt; O ell.jur.)

1) overtræde et paabud, en forskrift, en
lov olgn.; begaa en urigtig, lovstridig hand-
ling; forse sig (paa alvorlig maade); for-
synde sig (i høj grad), l.l) (nu næppe br.)

intr. Frietænkere . . udstrøe deres Guds-
bespottendes Lærdomme, med hvilke de
forbryde imod de allerhelligste Pligter.

10 Eilsch.PhilBrev.131. Han har aldeles ikke
forbrudt til saa stor en Straf. VSO. Hof-
mænd eller Hoftienere . . der forbrød imod
deres Herre. Molb.DH.II.385. 1.2) (jf.: „nu
sieldnere." MO.) refl., især i forb. m. præp.
imod. Forbryder Bonden sig imod noget
af disse Stykker. DL.5—i5—5. de bebrei-
dede ham, at han forbrød sig imod deres .

.

Anordninger. Biehl.Cerv.LF.1.59. den, mod
hvem han saaledes har forbrudt sig. Goos.

20 1.126. at forbryde sig og paadrage sig

Straf for en i den offentlige Mening van-
ærende Handling. PoVlil912.4. hvormed
har jeg forbrudt mig, siden du er saa
vred?

i
1.3) m.obj., der betegner brøden : be-

gaa (især m.pron., navnlig hvad, som obj.;jf.

III. bryde 8p.l248^^). *Hvad frygter den,
som ingen Ting forbrød ?Bahb.PoetF.II.25.
*Skal da den Uskyldige lide,

|
For det en

Forvoven forbrød. PAHeib.Sk.1.346. *Jeg
30 en naadig Gud skal møde,

|
Sonet er,

hvad jeg forbrød. Timm.AP.249. Reflexi-
oner over, hvad man forbryder mod en
Pige, man fører paa Afvei. Goldschm.Hjl.IL
658. Pont.LP.VII.38. (hun havde ikke) for-

brudt noget Utilgiveligt. Giei.r.^3.9. Dette
er Samfundets Brøde. Og hvem har for-

brudt den? LBruun.E.IV.70.
2) miste en vis rettighed, skulle bøde med

tabet af visse goder paa grund af urigtig,

40 lovstridig handling; gøre sig skyldig til

at miste (en rettighed olgn.); fortabe; især

i udtr. som forbryde sit liv, sin hals, sin

ejendom, have forbrudt sit liv (osv.), (skul-

le) have sit liv (osv.) forbrudt. Forbryder
nogen sit Liv og Hovedlod. Di.5

—

2—55.

(stimanden) have forbrut sit Liv til Stægle
og iiiu.l.smst.6—16—1. om han havde no-
gen Ræt, saa har han dog ved sin Utroe-
skab forbrødt den. Holb.LSk.IV. 6. Friderik

50 den Fierde tog den hertugelige Andeel
af Slesvig til sig, som et forbrudt Lehn.
Mali. SgH. 730. *vi

|
Forbryde Kongens

ærefulde TiWid. Bahb.Skuesp.I.205. mange
. . havde forbrudt deres Eiendomme til

Yironen.Allen 1.22. Fæsteretten kan af Fæ-
steren . . forbrydes. Lassen.S0.214. Giftede
hun sig, vilde hun i samme Øjeblik for-

bryde sin Arveret. Gnudtzm. Mads Brilles

Herregaard.(1910).32. det Tilfælde, at en
60 Embedsmand dømmes til at have sit Em-

bede forbrudt som Straf. SaUVIl.151. m.
pengebod som obj.: de Bøder, som idøm-
mes Tyendet, (maa) være mindre end
halvt imod det Beløb, der forbrydes til

Husbonden (o: ved ikke at indfinde sig i

tjenesten). Tyendelov ^'>kl854.§18.
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Forbrydelse, en. fi. -r. (ænyd. d. s. (i

bet. 2); vbs. til forbryde; jf. Forbrud) 1) (jf.

Mis-, Ugerningj til forbryde 1 : handling, som
er et bnid paa paabud, forskrift ell. (især)

lovene; (alvorlig) forseelse; især om (gro-
vere) strafbar, lovstridig handling.
vAph.(1759).I.279. SorøSaml.II.192. (han)
nndseer sig (ikke) meer ved sin Straf end
ved sin Forbrydelse. Eic. VI. 205. Forbry-
delse imod Maiestæten. Nørreg.Naturr.339.
Barnets Forseelser straffes; men det er

ikke egentlige Forbrydelser. Kierk.

^1?!i'^V.179. Tyveri, Bedrageri eller anden
i den offentlige Mening vanærende For-
brydelse. Lassen.S0.662. (der) kan sondres
mellem de egentlige Forbrydelser og de
blotte Forseelser af mindre graverende
Art. Sal* VIII.423. || m. koll. bet. Forbryder-
asyler (skulde) beskytte Forbryderne mod
af Nød straks at falde tilbage til For-
brydelsen, smst. han voksede op i et milieu
af fattigdom, nød og forbrydelse

i || T'*"
især spøg.) m. afsvækket bet. : noget (ganske)
utiUadeiigt. En Almanak er, saavidt jeg
veed, det eneste Væsen, ved hvilket Al-
deren er en Forbrydelse. FrSneerf. i. 467.

Forhen var det som oftest Forbrydelse at

tænke . . høit. Mall.G.49. det er en for-

brydelse at sige ham imod
j 2) (jur.) til

iorbryde 2: fortabelse; tab (m. præp. af

ell. gen.), under (nu: under straf at) deris
Bestillingers og Besoldningers Forbry-
delse. i)Z. 6

—

8—8. (bonden skal) tiltales

?aa sit Fæstes Forbrydelse. Olufs.NyOec.
.90. under Straf af Vahrenes Forbrydelse.

Stampe. 1. 152. Saakaldet borgerlig Død,
medførende Forbrydelse af alle Retsgoder
overfor enhver, kjenderLovgivningen ikke.
Goos.1.4. Højesteret fastsatte StraSen til 3
Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød
og Forbrydelse af Borgerskab. BerlTid.^'^/io

1906.Aft.2.sp.5. Forbryder, en. (jf. ty.

verbrecher; til forbryde 1) person, som har
begaaet en (især: grovere) forbrydelse; misdæ-
der (jf.UgeTningsmand). vAph/1759). om-
skabe Forbrydere til Helte. Ew.VIL137.
Nørreg.Privatr. VII. 70. Korsets . .vanærende
Dødsmaade bestemmes kun for . . de værste
Forbrydere. Mynst.Bispepr.(1852).44. Lo-
vene domfælde og straffe kun den over-
beviste Forbryder. Bredahl.III.25. Chievitz

ARecke.D.19. farlig forbryder paagreben
\

Forbryder-, i ssgr.; udeladt er bl. a. -an-
sigt, -bande, -emne, -fysiognomi, -liv,

-maaling, -skikkelse, -spire, -asyl, et.

(især fagl.) anstalt, hvor løsladte forbrydere
kan finde optagelse (for kortere tid). Sal}
VIII.423. -bane, en. (jf. H. Bane 2.i;

om forbryderisk virksomhed betragtet som en
slags levevej, det arveligt belastede Individ
(holder sig) paa Grund af særlige medfødte
Egenskaber paa Forbryderbanen, flbverfsf.

^ysl913.3.sp.l. -g^alskab, en. (med.) sind-
sygdom olgn. m. tilbøjelighed til at begaa for-
brydelser. Sal* VIII.423. forbryderisk,
«a;.8eforbrydersk.Forbryder-koloni,

en. (især fagl.) koloni af deporterede for-
brydere. Érz.IIlJ82. if. Sal.*VI.25. || ogs.

om arbejdskoloni for forbrydere. JakKnu.LU.
101. -menneske, et. i antropologien tid-

ligere (efter det af italieneren Cesure Lom-
broso (1875) dannede udtr.uomo delinquente^
betegnelse for den fødte forbryder, der en tid

blev opfattet som en type m. karakteristisk

særpræg. Sal.X.1046. -roman, en. (1. br.)

10 „Madame d'Ora," en forbryderroman . .

struttende fuld af gift og mord, spiritisme
og aandehumbug, detektiver og boxere. O
Geismar.D.182. Forbryderromanerne kun-
de sælges som Indpakningspapir. OlfRi-
card. MedMund ogPenJ.(1914).27. O for-
bryder(i)sk, adj. [fmr'bry'SarCijs^l «
VSO.(1802).;jf. ty. verbrecherisch) adj. til

Forbryder; ogs. m. afsvækket bet. (jf. for-

bryde^; utilladelig; usømmelig, en ulovlig

20 og forbrydersk Opstand. Ing.KE.II.171.
han er jo gift . . en saa forbrydersk Kjær-
lighed kan Emilie ikke nære. IIauch.1.83.
Schand.IF.208. det uberegnelig Forbry-
derske, der kan opstaa af et Menneske-
sind. OiJMn^.Y.i00. som adv.: Man har . .

lumskelig og forbrydersk stræbt mig ef-

ter lAveX.Ing.KEJ.217. forbryderiske
Fange, som . . skal halshugges, naar Mor-
genen gryer. Bagger.Digtntnger.(1836).106.

30 det forbryderiske Forsæt. Straffelov^'*111866.

§44. Buchh.TJH.104. forbryderiske Børn.
Sal* VIII.423. G) Forbryderske, en.
kvindelig forbryder, de (kvinder, der for-
sømmer deres hus) ere og sande Forbryder-
sker mod Fædrelandet og Menneskeslæg-
ten. BaAd.TiZs/ci 796.6. Ing.LB.lI.41. Hostr.
T.190. Hvad Dag det skal være, kan De
(o: en løsagtig kvinde) bUve angivet, efter-

sporet og straffet som en Forbryderske.
40 Esm.II.256. O Forbryder-verden, en.
For En, der væsentlig tilhører Forbryder-
Verdenen, er at frie sig ved Eed noget Of-
ficielt, Noget han intet Øieblik betænker
sig paa. Kierk.XIV. 206. (en) SkærsUber,
som i Københavns Forbryderverden ken-
des under Navnet „Stærke Carl". Eifl'ef.Vs

1913.2.sp.7.

forbrygge, v. -ede. {ænyd. d. s.; jf. ty.

verbrauen; nu næppe br.) forbruge til

aa brygning. Jeg har forbryggedt mange
tønder malt. Moth.B419. VSO. Kaper.Ty.-da.
Haand-Ordbog.(1895).601.
For-bryn, et, f en (Moth.B422). (nu

næppe br.) den forreste del ell. kant af noget,
smst. Leth.(1800). MO.

|| f (den menneske-
lige) pande. Moth.B422. vAph.(1764).

t forbræmme, v. -ede. (ænyd. d. s.

;

fra ty. verbråmen) forsyne m. bræmme eU.

kant; bebræmme. Moth.F291. Historie om
60 Finckeridderen.(1708).A6':

forbrænde, v. [fmr'brnn'a] -te. vbs.

-(n)ing (s. d.) ell -else (s. d.'). (ænyd. d. s.

(trans, og intr.), fsv. forbrinna (intr.), for-

brånna (trans.); efter wn<. vorbernen (intr.),

vorbrennen (trans.), jf. mht. verbrinnen
(intr.), verbrennen (trans.); allr. i mnt. (og
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mht som i hty. verbrennenj forekommer sam-
menfald af de to verber; jf. u. II. brænde)

1) O til IL brænde 2; iritr.: fortæres af
ild; brænde til aske; brænde op; (fagl.)

om kemisk proces: omdannes ved for-
brænding (1). Dersom Solen var os nær-
mere, da vilde alting paa vor Jord for-

brænde, og var den længere borte, alting

forfryse. Suhm.II.90. Busken brændte, men
forbrændte dog ikke. vAph.(1764). Der-
som noget Brand-Redskab ved Ilden for-

brænder (skal skaden erstattes). Forordn.^^/j

1799. §160. Hauch. 1.295. i dette Nu for-

brændte Fuglens Vinger, den sank, elen-
dig, tU Jorden. HCAnd.VI. 394. (klittag)

holder sig (længe) som Kul, inden det
ganske ioThrsenåer. Andres.Klitf.159. Klor
„forbrænder" i Brint. SaVVIII.423. overf.:

Deres Liv forbrænder i en Sværm af be-
vægede Øiehlikke.VilhAnd.BT.lSl. m.per-
son-subj. : *Da forbrændte til Støv den blom-
strende Datter af Cadmos. HauchSD.1.126.
Hauch.1.225.

2) ('O ell. nu især fagl.) til II. brænde
5; trans.: foraarsage, at noget bliver for-
tæret, tilintetgjort olgn. ved ild ell. varme;
brænde (noget) til aske; opbrænde (no-
get); (fagl.) om kemisk proces : foraarsage
omdannelse ved forbrænding (1). (de)
forbrændte (1871 : satte Ild paa^ taarnene,
og optændte baal, og opbrændte de Guds-
bespottere levende. 2Makk.l0.36(Chr.VI).
*al din Kummer (skal) endes,

|
Som et

Straa forbrændes. Brors.80. En Mængde
Bancosedler skal aarligen forbrændes. FSO.
(skulde sengeklæderne) være meget besud-
lede, skal de forbrændes. MB.1806.450.
Den næste Dag modtog Aage Ordre til

at forbrænde GaribaldimedaiUens Stemp-
ler. Bergs.FM.154. (sj.) m. person-obj. : d. s. s.

II. brænde 5.2. Borrebye.TF.725. 6. Juni 1652
blev (Boel) levende forbrændt i Rønne
for Troldom. Bomh.Samlinger.XIIl.(1920).
37. (sj.) dep.: d. s. s. forbrænde 1. indføres
(kornet) vaadt i Laden, forbrændes det
letteligen. Schytte.IB.II.115.

\\ (fagl.:) De
sidste Andele . . Brændvesen hos visse
Legemer ere saa vanskelige at forbrænde,
at . . man (næsten) ikke (kan) forbrænde
dem ganske. vAph.Chym.1.432. AWHauch.
(1 799).518. spec. (fysiol.) om næringsstoffer-
nes iltning i legemet: (naar) en Muskel ar-

bejder, Utes, forbrændes, en betydelig
Mængde af det Næringsstof, som er nær-
mest for Haanden. Heegaard, MVahl &A
Krogh.Naturkundskabf. Gymnasiet.ll.(l908).
52. Der kan indtræde det Tilfælde, at Or-
ganismen overhovedet mister Evnen til

at forbrænde . . Kulhydrat, smst.55.

3) (jf. II. brænde 10^ ødelægge ell. be-
skadige ved paavirkning af ild ell. stærk
varme, (især i pass.; nu næsten kun i perf.
part. brugt som adj.). 3.1) om paavirkning
af ild, glødende (hede) genstande olgn. Moth.
B352. især dels m. h. t. madvarer (som et

i alm. noget stærkere udtr. end brænde, s. d.

sp.21^): svide ell. ødelægge ved tilberedelsen

(bagning osv.). Caffeen var saa forbrendt,
at man ikke kunde smage, om det var
Bønner eller ETter.JSneed.II.257. Tode.
ST.II.91. Pigen forbrændte aUe Kaffe-
bønnerne. F/SO. Kagen er forbrændt paa
den ene Side. smst. MO. D&H. dels m. h. t.

levende væsener: fremkalde forbrænding
(2); tilføje brandsaar. Det var en stor Jam-

10 mer at see Wal-Stædet opfyldt med For-
brændte og Slagne. Slange.ChrIV.530. end-
nu igaar puttede han Deres ene Gummi-
galosche i Kakkelovnen og forbrændte
tre Fingre. FritzJurg.nr.23. fire Mænd . .

bleve forbrændte samtidigt ved Explosion
af en Dampkedel. OBloch.D.U.215. I| om
metaller: forbrændt, udsat for en forstærk
ell. langvarig opJiedning (glødning). OpfB.^
V.14éi Haandv.217. 3.2) om paavirkning af

20 stærk solvarme olgn. 'Ruderne ere kun smaa,
forbrændte og sjelden poleTte.Ing.RSE.
VI.83. især m. h. t. mennesker (ansigt olgn.)

:

Solen forbrænder Huden. vAph.(l 764). Hun
er gandske forbrændt i sit Ajisigt af Solen.
VSO. *Forbrændt af Solen, blændet, sløv

|

Hensank jeg i det varme Støv. Aarestr.230.
Pont.LP.VIII.12.

II
m. h. t. (mark med) af-

grøde olgn.: lægge øde; afsvide. Noget
(af sædekornet) faldt paa Steengrund . . og

30 det voxte snart op . . Men der Solen gik
op, blev det forbrændt (1907: svedet af).

Matth.13.6. De underliggende Dale ere
fortørrede og forbrændte af heede Ild-

dampe.£a9^es.A'^.^ 75. *Solen,
I
Den stærke

Sommersol har dem (o: blomsterkransene)
forbrændt. Eeib.Poet.III.324. Græsset er
forbrændt . . af Hede og Tørke. MO. D&H.
3.3) om paavirkning af stoffer, der har en
lign. virkning som ild ell. hede (jf. II. bræn-

40 de 10.2^. da jeg kom op af vandet, var
jeg helt forbrændt af vandmænd

| || (farv.)
m. h. t. stof ell. garn, der ved for stærk be-

handling i farvningen bliver skørt og til dels

hullet. Tøiet er forbrændt i Farvningen.
VSO. e.br.

forbrændeliff, adj. [fmribr^n'ali] (ef-

ter ty. verbrennlich; fagl.) som (let) kan
forbrændes (2); nu især i forb. m. adv. let

olgn. vAph.Chym.1.428. de mere eller min-
50 dre forbrændelige Metaller, Hauch.MfB.

224. Hørren, Hampen og Bomulden ere
. . let iorhT?ende\ige.Wilkens.Tr.96. f For-
brændeise, en. {vbs. til forbrænde) d. s. s.

Forbrænding (1). Moth.B354. vAph.Chym.
1.428. De svovlagtige Deles Forbrændeise.
VSO. *Ei bør Mennesket . . forholde d«
Døde,

I

Strax naar Livet er borte, at times
Forbrændeisens Hæder. TFikiIZ.J.i5i.

|| (jf.

forbrænde 3.i samt IL brænde 9j. der skal

60 være stank for vellugtende urter, og et

. . skaldet hoved for haarflettelse . . og
forbrændeise (1871 : Brændemærke^ i dey-
ligheds sted. Es.3.24(Chr.VI).
For-brænder, en. [ifcoribrBu'ar] (^

og jæg.) skud, der brænder for (se IL brænde
16.i;. Schelkr.MarO. SaUVIII.423.
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Forbrændings, en. (tidligere ogs. skrevet

ForhTændn\ng.Orst.Læresætninger.(1820)J24.
AWHauch.(1799).ol3). flt. -er. 1) O som vbs.

tU forbrænde (1 ell.) 2; iscer (fagl.): kemisk
proces, i hvilken der deltager luftarter, og
som ledsages af stærk varmeudvikling; spec:

ktdetof- og brintholdige stoffers forening m.
ilt (jf. Iltning^. Chemien siger, at den
Naturhandling, hvorved Jern ruster, er

en Forbrænding. Ør8/JJ.35. OpfB.^Vl£43.
Paulsen.Il.190. (Lavoisier antog) at For-
brændingen i den dyriske Organisme fore-

gik i Lungerne. Sal.^1.32. 2) lisosr med.) til

forbrænde 3.1 : beskadigelse af et menneskes
ell. dyrs legeme ved (berøring med) meget
varme genstande, smeltede stoffer, kogende
vand, ætsende stoffer olgn.; ogs. oni det herved

fremkaUte saar olgn. M0llH.lI.UO. OBloch.
D.*1.213. deres Forbrændinger, som vare
meget udbredte, vare dels overfladiske,

dels dybe. «»j«/^i5. 3) ® <t2 forbrænde 3.i

dutn.: overhedning af metal. Urmageri.o.
Forbrændings-, t ssgr. (fagl.) af For-
brænding 1 ; udeladt er bl. a. -analyse, -evne,
-hastighed, -proces, -produkt, -rest, -tem-
peratur, -tid, -varme, -anstalt, en. anstalt,

hvor en bys affald tilintetgøres. HagJV.180.
-Icammer, et. rum i en dampkedel, hvor

de i fyret ikke forbrændte gasarter blandes

m. luft og forbrændes helt. smst.III.2. -ma-
skine (Sal.WIII.424) ell. -motor, en.

d. s. s. Eksplosionsmotor. OpfB.*I11.128.
-ovn, en. spec: en slags ovn til organisk
elemen tæra n alyse. Sal.* VlII.424.
forbred(d)en, part. adj. se forbrudt.

O forbrodre, v. [fcor'brøS'ra] -ede.

vbs. -ing. {dannet i nyeste tid efter ty. ver-
briidem ell. sv. forbrodra; jf. brødres; sj.)

føre til brødre (jf. Broder 2.6-8^; broder-
igt forene (vKt kun brugt i perf. part.

som adj. og som vbs.). Slesvigerne . . havde
Del heri (o : i det tyske folks fremtid) gen-
nem de forbrødrede Holstenere. GadsMaa.
1921.349. Hvad der sker for en Forbrød-
ring af hollandsk og flamsk Aand, det
foregaar kun privatissime. Brandes.(Pol.
"/iol921.9.sp.l). jf.: i (bogen) spirer under
et Muldlag af Sorg og^Kval og Skuffelser
Haabet om en lysere Fremtid, en Folke-
forbrødring. sa.(smst.*h 1921.6.sp.l). sa.

TDJ21.
forbrol(e)t, part. adj. [fmr'bro'lai,

-ibro-'lff) « MO.; dannet efter forgrædt olgn.

til brøle I.2; dagl.) (stærkt) forgrædt, „jeg
har godt af de Formaninger," svarede
Frederikke. — „Saa? Sidst, da De kom
fra Kirken, var De jo helt forbrølet."
Schand.SF.245. (en) Veninde . . der gan-
ske forbrølet betroede hende, at hun lige

havde faaet Beviser paa sin Mands Utro-
skab. Ponf.X)£.FJ67. Hjortø.TV.39. (dren-
gen) saa uhyre forbrølt (ud). FrPoulsen.
R.29. rollqnartzJP.122. EBodeS.94.

I. For-bnd, et. [V.I.2 eU. 2a\ [ifmribua]

(f Forebud. RahbXB.II.78). flt. d. s. ell. f -de

(Gram.(KSelskSkr.IlI.310)). {ænyd. d. s.,

SV. forbud (i bet. 2) og forebud (i bet. S),

no. fyrebod, jf. oldn. fyxirboda, bebude, samt
ty. vorbote, forbud) 1) (nu 1. br.) med-
delelse (bud iJ^, der sendes i forvejen.
han skikkede mig hid med det Forbud til

dig, at nu vil han strax være her. Grrundtv.

Snorre. II. 159. jf.Feilb. 2) (nu l.br.; jf.
BnåbA) bud(bringer), der sendes i for-
vejen. vAphj(1764). saasnart Kongen mær-

10 kede det, skikkede han Forbud for sig,

som skulde sige Folk, der var Fred og
ingen Fare. Grundtv.Saxo.III.251. Kongen
maatte . . sende Forbud, der forkyndte
hans Reises fredelige Hensigt, og ind-
kiøbte Levnetsmidler. Jt/oZi.i>irjJ.337.Val-
demar sendte Forbud for sig. Barfod.F.I.
277. De fire Fremmede søge Eders Naade
for at tage Afsked, og der er kommen
Forbud fra en Femte . . som melder, at

20 hans Herre, Prindsen, kommer her iaften.

Lemb.Shak.XVII.14. S&B.jf.: Ellers hend-
tes der mig intet paa denne Tuur, uden
at min Vadsæk . . blev borte af Karren,
der gik som Forbud. CHHolten.0.68. M især

(relig.) i udtr. Jesu forbud olgn., om Johan-
nes døberen. HorrebJI.362. *Da skal det ses,

som dit (o : Jesu) Forbud har sagt, | Du kan
og vil med den HeUigaand døbe. Grtmdtv.
PS.VI.653. sa.SS.II.196. Rich.IIL39. 3) O

30 noget, der gaar forud for noget andet og var»-

Ur ell. tyder paa dettes snarlige komme; for-
varsel; bebuder (jf.Formæle) ; ogs. (i mere
eU.mindre tydeligepersonificerinaer ;jf. bet. 2)

:

forløber. Sygdom er dødens forbud. Moth.
B476. »Suk, Taarens Yoxh\iå.Eic.I.112.
•Naar snaksomt Elvefar (o: elv, aaleb) om-
slanger grønne Dale, | Og Somrens For-
bud sees i den velkomne Svale. Bull.(Bahb.
LB.I.560). Ing.VSt.70. »Hans Pande lyser

40 med en hvidlig Glands. | O, denne Glands
jeg fra hans Barndom kjender I |

Selv i

hans Vugge var den Glædens Forbud.
PalM.VlJ.37. det havde Ingenting at be-
tyde, det var bare et Forbud. Her i Hu-
set var det saa sædvanligt, at man hørte
Folk pusle i Værelserne en hel Time, før
de selv kom )i\evoi. BøghJT.448. jf.: „Du
lever 1 og skal endnu længe leve trods
alle Lægers Forbud (o: profeti)l'* udbrød

50 jeg. BaggesJjSI.335. | nu isæriforb. m. om,
paa eU. (mindre br.) for: forvarsel om; tegn

paa. Mange Ting bleve anseete som Jer-
tegne og Mirakler, og som Forbudde
for UlyMer og store Revolutioner. Gram.
(KSelskSkr.III.310). Vildgjæs, disse For-
bud for Vinterens Komme. EstnipSistBl.
29. de blotte Toner ere allerede Forbud
om en høiere og ideal Yerdeji. EeibJ'ros.
VI.20. *Vaaren . .

|
er kun et Forbud om

60 Sommer og Høst. Ploug.IL 47. Adam og
Eva, som høre det heftige Skrald, ansee
det som et Forbud paa deres Døå.Eic.
III. 125. disse Dun kunde kun kaldes
meget fine Forbud paa et muligt til-

kommende Viismandsskæg. Jn5r.£i^.FJ.58.

Drachm.STL.222. Forbud paa Sygdommen

V. Rentrykt »VmlW* 19
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er vedvarende Søvnløshed. JLHeibSinds-
sygdom i den classiskeOldtid.(1913).68.

II. Forbud, et. ['f(or,bu8] Høysg.AG.
194. flt. d. s. (æda. forbuth, forboth, fsv. for-

buth, oldn. forboQ; jf. mnt vorbot; egl. vhs.

til forbyde) 1) (især O^ tilkendegivelse
(befaling), hvorved noget forbydes;
især (jur.) et af en myndighed fremsat de-
kret om, at en ell. anden handling er

forbudt. Med alle slags Forbud, som
giøris, enten ved Mænd, eller til Tinge,
skal forholdis, ligesom med Arrest i alle

m!iader.DL.l—21—22. at jeg aldrig har
fundet den Modbydelighed for at adlyde
Forbud, som for at underkaste mig Be-
falninger. Ew.VIII.48. Nørreg.Privatr.VI.
175. Staldmesteren (gik) op for Kongen
og klagede over T.: han havde Lys paa
Kammeret imod Forbudet. SvGrundtv.FÆ.
11.6. der var (i den jødiske religion) saa

og saa mange bestemte Bud, som man
skulde holde. De fleste var endda Forbud:
du skal ikke gjøre det og det. Verdenskult.

11.441.
II

i forb. m. mod ell. (nu 1. br.)

om (Røysg.S.197) ell. (nu næppe br.) paa
(smst.). et Forbud imod Brændeviins-
brænding. FSO. Lassen.S0.13. H nedlægge
forbud (mod) (jf. æda. læggiæ forbu]) a)

ved en befaling ell. (især) ved et dekret for-

byde noget. Lassen.A0.527. SaVVin.425.
der blev nedlagt forbud mod stykkets op-
førelse

i
gøre forbud (paa ell. (nu kun)

mod), (især jur.) d. s.; ogs. f: paalægge en
at tilbageholde en andens løn olgn. til dæk-
ning af et krav. Bortfører nogen . . nogen
Afgrøde, Korn, Høe, Tømmer, Ved, eller

deslige, naar der er giort lovlig Forbud
derpaa til Tinge. DL.6—15—14. Stampe.1.
121. (amtmanden er) berettiget til uden
Lovmaal og Dom . . at gjøre Forbud paa
bemeldte Løn. Reskr.y4 1824. *Han For-
bud gjør . .

I
Mod al Tilbageholden af

BilleUer. PalM.V.288. Lov'^/*1916.§647.
\\

(sj., bibl.) m. afsvækket negativ bet. („be-

faling", „bud"), haver du ikke opsat et

Forbud om, at hvert Menneske som be-
der nogen Gud . . om Noget . . uden dig,

o Konge 1 skal kastes i Løvekulen? Dan.
6.13. smst. 6. 8. 2) (foræld.) band; inter-
dikt (især: det lille band, se I. Band 1.2).

det var det første Forbud, nogen dansk
Biskop udtalte over sit Stiit. Barfod. F.l.
298. de (var) foreløbig . . under forbud,
men (dett^ vilde snart) gå over tU fuld
bandsættelse, dersom de vedblev at tjene
munkene på Øm. ADJørg.II.153. Der for-

kyndtes (efter ærkebisp Jakob Erlandsens
fængsling) Forbud i en Del af Rigets øst-

lige h?inåe. sa.NH.I.173.

t forbude, v. {afl. af 1. Forbud) be-
bude; være forvarsel om, forløber for.
Moth.B479. At forbude tilkommende ting.
Langebek.Lex.F348c.
forbuden, part. adj. se u. forbyde.
Forbudt«-, i ssgr. af 11. Forbud 1. f-dag^,

en. (bibl.) ( helligJdag, da det er forbudt at

arbejde. Paa den ottende dag, skal være
eder forbudsdag (i87i ; Slutnings-Høitidj;
da skal I ingen tienestes gierning giøre.
4 Mos. 29. 35 (Chr. VI). 2 Kg. 10. 20 (smst.).

-dom, en. (jur.) Goos.III.157. -forret-
ning, en. (jur.) fogedforretning, hvorved der
nedlægges forbud. Lov^^hl861.§71. -mand,
en. spec: person, der ønsker alm. alkoholfor-

bud indført ved lov. DagNyh.^^li\1919.5.sp.2.

10 -paategning:, en. (jur.) paategning paa
værdipapir om indskrænkninger i ejerens fri
raaden (prohibitivpaategning). SaU VIII.
425. -ret, en. (sj.) I de fleste Forfat-
ninger er den offentlige Mening dog ikke
eneraadig. For at det ikke skal gaa for

hastig, giver man Kongen et Veto, en
Forbudsret mod Fremskridtet. Hørup. II.

156. -volder, en. (jur., sj.) person, mod
hvem der nedlægges et forbud. EMøller.Ting-

ia lysning.f1897).64.
forbnkket, adj. [fmr'bogaf] (l.br.)bøjet

ell. (delvis) knækket og derved mere ell. mindre
beskadiget; forvreden; forbøjet. Smyk-
ket er en Smule forbukket, men i sin Hel-
hed velbevaret. BerlTid.^'U1908.Aft.l.sp.5.
Bindet var , , saa forbukket og mishandlet,
at det saa at sige ikke længer lignede en
rigtig Bog. NTBB.1921.104.
forbuklet, adj. [fcor'boglaf] (l.br.) buk-

30 let ell. bulet og derved mere ell. mindre be-
skadiget, en forbuklet Tinkande. i^or<iVtt<.

11.184.

forbulet, adj. [fmr'bu'la^] (dagl.; l.br.)

fuld af (misprydende) buler; (meget)
bulet. Biehl.DQ.II.240. En gammel "for-

bulet Kiedel. FSO. min Hat var bleven for-

bulet. Bøgh.JT.566.
forbnlne, v. [fmr'bol'na; ogs. (især jy.)

fooribmrna] -ede. vbs. -ing. {jf. glda. forbuUe,

40 svulme, samt mnt. vorbolgen (perf. part.);

se bulne, bullen; især wedj bulne{2). S&B.
overf.(sj.): Det dyreste af alt var, at lade
Landet forbulne og ødes som nu i Landska-
berne østensunds. TroelsL.PederOxe.(1906).
166.

II
især (med.) som vbs.: d. s. s. Bulning.

Levin. Forboldning (Suppuratio). OLBang.
T.21. Sygdommen ytrer sig som . . en For-
bulning under Over- og Undernæbbets
Overhud. CGram.Husduen.(1910 ).153.

50 forbumlet, adj. [fmr'bom'laf] ijf. U.
bumle 2 samt nt. verbummeln, bumle (2);

dagl.) om person: ødelagt af (længere tids)

sviren (svireliv); forsoldet. En høj, mager
Herre med et forbumlet Ansigt og et op-
hovnet Q\e.EmilRa8^n.F.298. saadan en for-

bumlet, rødøjet Handelsbetjent.^reuwLiTH.
103. et „forbumlet Geni". BerlTU.^^Isl920.

Aft.5.sp.5.

\. Forbund, et. ['fcnribon'] U læses som
60 u (i) Forbund. Høysg.Anh.22. (tidligere mur

ligvis udtalt m. hovedtryk paa 2. stavelse, jf.
Moth.Bl79(foThund)samtKingo.371(sendf.);
FiSO.; „med Tonehold paa første Stavelse."^.

flt. d. s. ell. t -c (Slange.ChrIV.13. MalLSgH.
381). {ænyd. forbund, -baand, fsv. forbund,

-bond; fra mnt. vorbunt (nt. verbund^, hoU.
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verbond; tU forbinde; egl. sa. ord som For-
bundt; jf. Bundt, II. Bund)

1) en ved indbyrdes aftale ell. samtykke

truffen bindende overenskomst; ogs. om det

forhold at være bunden ell. knyttet til

nogen ved en gensidig forpligtende af-
tale; især i forb. som (af)slutte, indgaa, (nu
sj.:) gøre forbund olgn. I.i) (nu næppe br.)

i al cum., (ofte) m. særlig forestilling om den
bindende aftale, det gensidige løfte: over-
enskomst; pagt. *(jeg)takkeTDig (o: gud)\

. . for den Saligheds Grund | Og Forbund,
|

Du haver med mig gjort (o: ved daaben).
Kingo.371. 'Lad a3 at love og ey under-
skriv en Pagt;

|
Giør ey et Forbund, som

I ey kand efterleve. Holb.MelJ.6. *Du staaer

med Gud i Forbunds Eed.5rors.255. en
Undersaat (synder) mere ved at overtræde
det Forbund, som han har oprettet med
sin Konge. Ew. VII.84. Nørrea.Naturr.223.
MO. S&B. 1^) (nu næppe or.) om for-
lovelse ell. ægteskab. *han har sagt og
soret . .

I
At han var trædt i Forbund (o:

havde forlovet sig) med din Lise. Eic. VJ.56.

W. indvilligede nu i de Elskendes Tot-
hnnd. Hauch.IV.146. 1^) (nu hm bibl.) om
sammensværgelse. Fordrister nogen sig
til at giøre Mytteri, Oprør, eller Forbund
imod Skipperen. DL.4r—l—10. der er fun-
det et forbund (1871: Sammensværgelse^
iblant Judæ mænd. JerJ1.9(Chr. VI). Baesa
. . gjorde et Forbund imod ham. lKg.l5.
27. 1»4) sammenslutning eU. overens-
komst, især ml. stater til gensidig hjælp i

krig; alliance, at føre Krig, slutte og op-
hæve Forbund. DI..i

—

1—1. 'Med mægtig
Naboe vil enhver i Forbtmd staae. Nord
Brun.Zar.ll. Kantzau blev udseet til ad-
skillige Stats-Underhandlinger, for at be-
kræfte ved Forbunde den Rolighed, han
havde tilfegtet Riget med Sværdet. AfaW,
SgH.180. Ing.VSt.176. (kongen) indgaaer
og ophæver Forbund og Handelstractater.
Gnindl.(1849).§23. Efter Flaadens Bort-
førelse (i 1807) tilbød (England) Valget
mellem Forbund, Neutralitet ell. Krig. Sal.*

V.719. overf.: kun den Glade staaer i For-
bund med Lykken. Grylb.Sk.73. H (især hist.)

betegnelse for det af flere paa scerlig maade
forbundne stater ell. statsdele bestaaende folke-

retlige hele; statsforbund; fx. om det ty-
ske forbund (1815-1866): Holsten og
Lauenborg skulde som Medlemmer af det
tyske Forbund stille et Troppekontingent
til Forbundets Hær; Frederik VI sendte
som Hertug i disse to Lande en Udsen-
ding tU „Forbundsdagen" i Frankfurt Ot-
tosen.VH.III.289. ogs. om forbundsstat:
Forbundsstat (er fx.) det schweiziske For-
bund siden 1848. Sal* VIII.426. Ijfolkenes
forbund, se Folk 2a (jf. Folkeforbund;.
1^) ('(9 eU. som foreningsnatm) om (organi-
serede) foreninger eU. sammenslutnin-
ger af forsk, art; ofte om et af flere min-
dre foreninger dannet fælles hele.
1917 . . fandtes foruden 13 Fagforeninger,

der ikke var tilsluttet noget Forbund, 1

alt 70 Forbund omfattende i alt 1818 Lo-
kalafdelinger. Sa/.»FI/.6 7 7. Forbundet for
Børneafholdsvirksomheden. Krak. 1920. 1.

133. især i ssgr., fx. De samvirkende Fagfor-
bund. SaZ.»KJJ.677. Dansk Arbejdsmands-
forbund, »»»sf. Frivilligt Drenge-Forbund.
Krak.1920J.143.

2) (m, 1. br.) uden bet. af gensidig for-

10 pligtende aftale: forbindelse; om selskabe-

lig forbindelse (nu næppe br.): Jeg vU ikke
staae i noget Slags Forbund med slige

Mennesker. FSO. nærtnest som overf. anv.

qfbet. 1.4: Hos de forskellige Nationer ind-
gaar det Komiske da følgelig ogsaa for-

skellige Forbund. BrandesJ.479. Hans bed-
ste Egenskaber som Forfatter ere koncen-
trerede dér i Forbund med den sjældne
systematiske Sans. FDahlJP.33.

20 IL Forbund, subst. se Forbundt.
forbanden, part. adj. se forbinde (6).

t forband-fri, adj. {efter ty. bund-
frei) J^ om klaver: d. s. s. baandfri. MusikL.
(1801)J23.
Forbands-, t ssgr. ['fmrbons-] især

(hvor ikke andet siges) af bet. 1.4, navnlig
(hist.) i ssgr., der betegner noget som hørende
til det tyske ell. schiceiziske forbund (svarende
til ty. bundes-;, fx. (foruden de ndf. anførte)

30 flg., hvorom kan henvises til Sal.* VIII.425f.:
Forbunds-dag (MO.; jf. Dag 5), -domstol,
-eksekution (TopsJ.253), -forsamling, -lov,

-præsident, -raad, -regering, -frænde,
en. (sj.) d. s. s. -fælle. Min Hensigt var ikke
at fornærme Eder, kjække Forbundsfrænde
(Ing.VS.III.197: Bundsforvandte> . . jeg
misbUliger kun, at I ikke kan erkjende
Storheden hos vor fælles Fjende. Jn^.FS.*
(1855).III.199. -fyrste, en. (bibl.) de over-

40 svømmende Magter skulle oversvømmes
af ham og knuses, ogsaa Forbundsfyrster
(Chr.VI: pagtens fyrste;. Dan.11.22. -fæl-
le, en. «VSO.(1802); dannet tUForhnnå
1(4) som afløser af Bundsforvant efter ty.

bundesgenoss olgn.; if. -frænde, -mand,
-ven; især O) stat (eU. statsoverJioved), der
deltager i et forbund; allieret. ICLange.Tele-
graphen.1824.636. LCMiUlerJ)anm.Hist.II.
(1837).518. Krigserklæringen kom dog og-

50 saa denne Gang fra (Frankrigs) Side, og
det baade mod England, dettes Forbunds-
fælle de forenede Nederlande og mod
Spanien. Fridericia.NH. 1. 89. HOlr. KP. I.

214. D i videre bet.: hjælper; medkæmper. Fr
Niels.B.1.324. KLronprinsen . . var den store
Landbokommissions trofaste Forbundsfæl-
le. HSchvanenflilgel. PAHeiberg. (1891). 224.
Gejstligheden havde en naturlig Forbunds-
fælle i Selskabets Kvinder. De udgjorde

60 en Magt. TroelsL.XII.36.
Forband-skab, et.(l.br.) det forhold

at have sluttet forbund; forbund (især i bet.

1.4;. I Holland hilste man med Glæde det
Forbundskab, der her tilbød sig.KrErsl.
Erik afP.408.
Forbands-land, et. (hid.) land^ som

19*
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er del af en forbundsstat ell. et statsforbund.

ENClaus.(MO.). e. br. \\ allieret land. Ez.30.5
(Chr.VI: pagtes land), -mand, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -fæUe. (Kalk.I.601.V.269).

vi ere Venner og troe Forbundsmænd
(Ing.VS.III.198: Bundsforvandte; i Liv og
Død. Vi har fælles Fjende og fælles Tarv.
Ing.VS.''(1855).ni.200. -pait, en. (hist.)

PalM.(MO.). De Høje Kontraherende Par-
ter, Som har til Formaal at udvikle Sam-
arbejdet mellem Folkene ogbetrygge deres
Fred og Sikkerhed . . Antager denne For-
bundspagt for Folkenes Yoxbunå. Be)i.Nr.

18^y*1920. -stat, en.(hist.ell.poUt.) 1) statj

dannet ved forbund ml. flere ledstater (m. fælles

overhoved). MilConv.III.112. Den nordame-
ricanske Forbundsstat. MO. JohsSteenstr.

SU. 190. Schweiz blev ved Forfatningen
1848 . . fra et Statsforbund til en Forbunds-
stat. Ha^'.FJJJ .4-22. 2) stat, som er en del af
en forbundsstat (1); forbundsland. De hel-

vetiske Forbundsstater. MO. den slesvig-

holstenske Landsforsamling (erklærede)

Slesvig -Holsten for en uadskillelig og
udelelig tysk Forhunåsstat.NKKristDD.
157. -Ten, en. (nu næppe br.) d. s. s. -fælle.

Hverken af sit eget Folk, eller af sin For-
bundsven . . erholdt han . . tilstrækkelig
Vnåerstøttelse. Molb.DH.II.341. || i videre

bet. 0rst.VII.154.
Forbundt, subst. [fmr'bon'd] (nu 1. br.

Forbund [fmribon'] VSO. MO. LandmB.III.
191). (jf. mnt. vorbunt; egl. sa. ard som I.

Forbund; jf. Forbandt) 1) i forbundt,
(fagl.) om planter olgn.: ordnede saaledes i

rækker, at en plante i den ene række staar

midt for mellemrummet ml. to planter i den
anden (jf. Forbandt 2). Have-Tidende. IX.
(1843)11. MO. LandmB.III.191. jfFoT-
bundtplantning: ForstO. LandbO.11.177.

Il
(mur., 1. br.) om murstens ordning i lag

(jf. Forbandt 1^. Kvæiyid.
jj

i videre anv.

(man) bygger . . Voldens Sider af Græs-
tørv, der ere skraat afskaarne og Ugge
med den grønne Side udad, ordnede i

Forbundt. LandmB. III. 220. JSaandgern.
530. Til begge Sider for Toget (af ter-

mitter) staar der . . opstUlet Soldater . .

sommetider indtil 5 cm. fra hinanden og
da gærne „i Forbundt" : alternerende paa
de to Sider. NaturensV.1912.312. 2) staa i

forbundt olgn., (i haandværkerspr.) om
svend, der er udlært hos en ikke-lavsmester,

ell. om person, der under usædvanlige former
og i kortere tid ønsker at lære et haandværk
olgn.: staa i lære hos en lavsmester for at

blive svend, (det) forbydes Officererne (at)

enroullere nogen Dreng, saalænge han
staaer i Forbund og Tjeneste paa Con-
toiret (o: det tyske „kontor" i Bergen). MB.
1754.135. VSO. MO. jeg (vil) give mig i

Forbundt og see at blive Svend. Tolderl.

F.I.187. en Tømmermester (maa) frit kun-
ne tage en Snedkersvend i Forbundt, d.

v. s. tu Oplæring i forholdsvis kort Tid.
CNyrop. Kbh'sTømmerlav. (1887). 107. Sal.""

VIII.426. jf.jy. : staa i forbundt til en, siaa
i forbindtligheds-, afhængighedsforhold til en.

Feilb. Forbnnater, en. [fcor'bon'dar]

flt.-c. (jf. ty. verbundner; afl. a/" Forbundt
2; haandværkerspr.) person, som staar
i forbundt, han havde den mærkelige
Skæbne at . . komme i Lære hos en Lands-
byskrædder, som han forlod for at blive
Forbundter hos en Skrædder i Slagelse.

10 RSchmidt.MD.86. Til November blev For-
bundteren udlært. Han blev anbragt . .

paa Mesters Kammer, der sad han en hel
Uge og arbejdede paa sit Svendestykke.
AndNx.PE.II.120. PoU^hol906.3.sp.5. Sal?
VIII.426.
\ forbnnket, adj. (jf. sv. dial. for-

bankad, forbandet; m. tilknytning til IV.
bunke omdannet af forbandet) pokkers;
fordømt; forbandet. Hvad i al Verdens

io Riger og Lande var dog dette her! Det
maa jo være den forbunkede Strøm, der
har sat os, saa vi er smadret lige paa
Fjelskov Rev. HolgerRasmussen. „LilleVor-
herre."(1907).133.

forbyde, v. [imr^hy-da] (imp.flt.:) for-

hfåer. Høysg.AG.64(jf. Feilb.). pr-æt. -bod

ell. (dial. ell. vulg.) -bod (Thorsen.92. Ellen

Reumeti. Julegaven. (1913). 17); part. -budt

ell. (foræld.) -budet (Holb.Sgan.6sc. Kom
30 Grønneg. 1. 247. Eic.VI.159. Gylb.X.206),

(sj.) skrevet -buddet (JJuel.45. KomGrønneg.
11.134), ell. (især dial.; i rigsspr. mest i

visse forb. som adj., se bet. l.sj -buden (som

fk.: Molb.DH.II.462. Brandes. X. 72; ogs.

efter have ell. efter være m. subj. i intk.

ell. flt: Stampe.1.48. PAHeib.US.493), (sj.)

skrevet -budden (Moth.B478); (nu kun dial.:)

-bøden, -bødet (Cit.l716.(HistMKbh.VIL
337). Gram.(KSelskSkr.II.98). Feilb.). vbs.

^ t -else (Moth.B474. Høysg.S.24. VSO.), jf.
H. Forbud. (^rWa. forbiudhe, ceda. forebiu^a,

fsv. firi-, forbiu^a, oldn. fyrirbj69a (og for-

bo9aj, eng. forbid (oeng. forbeodan), ty,

verbieten (oht. firbiotan, mnt. vorbeden^,
got. faiirbiudan; i dansk maaske laaneord, se

Arkiv.XXI.255. MKrist.Fr.70(jf dog Arkiv.

XXV.111))
1) befale, at noget ikke maa gøres ell.

ske. t.l) m. person-obj., der betegner den, til

50 hvem forbudet rettes, og tings-obj., der an^
giver, hvad forbudet gaar ud paa (især en

inf. ell. et pron. i intk.). vi saae En, som
uddrev Dievle i dit Navn; og vi forbøde
ham det. Luc.9.49. Det forbød Madammen
mig at sige. Holb.Hex 11.5. Grundtv.SS.IV.

403. jeg har forbudet min Kone . .at
maatte sende (nu alm.: at sende^ . . Tje-
neren. Gylb.1.66. igaar puttede han Deres
ene Gummigalosche i Kakkelovnen . . Jeg

60 maa forbyde ham at besøge Dem I Fritz

Jiirg.nr.23. (nu kun i mere skødesløst spr.}

m. genoptagen nægtelse (jf. Mikkels. Ordf.

329): hånd slog Vandet af Kjuset og for-

bød Drengen ey at hente Kilde Vand til

mig.Æreboe.29. han havde ofte forbudt

hende, ei at bringe Lys, før han ringede
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derefter. OeM. XXVII. 4. (sj.) m. a.ir8ætn.

(m. genoptagen nægtelse) som ting»-obj. : Har
jeg icke forbudet jer, I maatte icte tale

med noget Menniske? KomGrønnegJ.247.

II
O t pass. m. ting»-9ubj. (især inf. og i

cdm. m. pron. det som foreløbigt subj.), der

angiver, hvad forbudet gaar ud paa. at bryde
ind over Grændseme i Sverrig blef den-
nem forbxiAået.Slange.Chriy.277. i Alleen,

hvor det var samtlige Bønder forbuden
at kiøre. StampeJ.48. under Livsstraf var
(det) mig forbudet at skrive meer. Bag-
tes.!J.359. l.br. (jf.ndf.1.57:) Ordet var
dem forbudet (o: det var dem forbudt at

tale). GyU).XJ206. (sj.) m. genoptagen næg-
telse: det skal være samtUge Rytter-Regi-
menter aldeles forbudet ikke at tinge nogen
flest mere i Foder paa Landet om Vinte-
ren. IfBJ 775.605. I (nu 1. br. og nærmest
vulg.) i pass. m. person-sub^., der betegner

den, tU hvem forbudet rettes. Hansestæderne
. . bleve forbudne at handle paa Bergen.
Holb.BergJ2 7. FaM.Ovid.o2. Drengen (bUv)
forklaget for Bedstemoderen og forbudet
at sætte sine Been paa mit Værelse. Gylb.

XI.79. 1 J) ttden (direkte) angivelse af, hvem
forhudet er rettet imod, men m. inf., vbs. ell.

pron. i intk. som obj. (ell. oftere som subj.

4oed pass.), der angiver, hvad forbudet gaar
Md paa (i talespr. næsten kun i udtr. som det
er forbudt m. flg. inf). de henge ved . .

dievlenes lærdomme . . som forbyde at

giftes (1819: byde ikke at gifte sig). 1 Tim.
4.3(Chr.VI). denne have vi fundet at for-

vende Folket, og forbyde at give Keiseren
"Skat. Luc.23.2. Signen og Maalen er for-

budet iljoven. H^b.Barsd. 7. Selvmord er
forbudet baade af Loven og Moralen. Heih.
PoetJ.128. *Fader, Moder kjønt adlyder,

|

Aldrig fflør, hvad de forbyder.Bastian.Indl.
(visse) Kontrakter ere ikke blot uforplig-
tende, men det er forbudt at opfylde dem.
Lassen.A0.72. adgang forbudt! > eftertryk

forbudt ell. forbydes, se Eftertryk 4.i. (nu
kun i mere skødesløst spr.) m. genoptagen
ncegtelse (jf. u. bet. is): forhen er bleven
forbødet ingen indfødt Svensk til Soldat
at ai\hverve.MB.1707J66. han lod . . under
Livsstraf forbyde ikke at dølge hende.
BieM.CervXF.1.237. B (nu næsten kun i

mere skødesløst spr.) m. at-scstn. (i alm. m.
genoptagen nægtelse) som obj. de (lod) for-

byde udi Kaars-Kirken, at ingen . . maatte
bruge samme deres Broe. Holb.BergJ.01.
det er her forbudet ved en Lov, at ingen
maa begraves inden i Byen. BaggesJ^K.42.

II
(nu 1. br.) m. andet subst. end vbs. som

iings-obj. (i pass. subj.): nedlægge forbud
mod en tings anvendelse olgn. Alteret var
fyldt med usømmelige Ting, som vare
forbudne i hovene. 2Makk.6.5. 'Høyheds
Tanke

| Brød den Skranke
|
Om det Træ,

som Gud forbød. Stub. 9. Biskopeme . .

have advaret om og forbødet samme og
deslige slags Superstitioner og Hedenskabs
l'eyiihxger.Crram.(KSelskSkrJI.98). nu især

i udtr. som den bog er blevet forbudt (o:

der er nedlagt poliiiforbud mod dens salg) -j

MO. t m. flg. inf. i pass. : Stykket var for-

buden at opføres. PÆffet6.I7S.493. U) O
part. forbudt fforbuden oav.) brugt som
adj.: som der er nedlagt forbud imod; som
der (i en vis henseende) er knyttet et forbud
tU; ulovlig; utilladelig. 'Saa lærer den Poet
forbudne Elskous Maader, | Og hvordan

10 Qvinder kand fixere deres Mænd. Falst.

Ovid.45. Overs.afHolbLevnedJSOo. med Let-
sindighed har (jeg) betragtet disse for-

budne Kiærhghedslnstorier. Gylb.EA. 110.

Forbudne Varer (som ei maae sælges eller

indføres). JfO. de delte broderlig alt, ja

gemte Chokolade og forbudne Cigaretter
for at kunne tilbyde hinanden det bedste.
NathansJED.1.109. Alt det, jeg tænker og
drømmer om, det foregaar ligesom i En-

io rum, som noget forbx^ent. smst.129. gaa
ell. være paa forbudne veje (jf. bet. 2),

især overf: gøre noget, som er forbudt. VSO.
11.153. Saa listede han ind. Han følte

straks, at han var paa forbudne Veje. Na-
thans.HDJJ3. forbudne grader eM.fntt
næppe &r.; led (VS0.IIJ53. MolbJ)HJL
52), (især jur.) grader, inden for hvilke

ægteskab ml. beslægtede er forbudt. Nørreg.
Privatr.I.176. Sal.XV1. 255. forbuden

30 frugt (m. hentydning tU den bibelske synde-

faidsberetning, lMos.3), især om (hvad der
rummer en) ildte tiUadt nydelse. 'Saa har man
netop faat Appetit | TU den forbudne Frugt
Bøgh.D.II.129. Et uskyldigt Ferie-Galan-
teri ! En Smule Maaneskinssværmeri ! . . Maa-
ske er saadan Udt Xippen til den forbudne
Frugt (2.0pl.(189o).34: lidt forbuden Frugt)
netop en passende Efterkur for Influenza.
Pont.GA.26. Ja, er det ikke vort stadige

40 Forhold til den forbudne Frugt: vi bider
af Æblet og lader det hænge — hvem
kan se, at det er mig, der har bidt?A^a-
thansJHDJlJ208. Fade fyldt« med Spiritus,

med den forbudne flydende Frugt. iSuni
Sans.*ysl922.11.sp.2. ^/.: den brede, lille

Næse med de store Næsebor i Veiret som
en Udfordring og disse mærkelige Øine,
der syntes at indeholde hele Kurve fulde
af forbudne Frugter, som de rakte til den,

50 der saae ind i dem. IstedMøUer. Hugo Stel-

ling/1893)J44. ordspr.: forbuden frugt
eU. (nu næppe br.) mad (Moth.B478) sma-
ger bedst, det ikke-tiUadte har særlig stor

tiUrækning. 0ehl.XIVJ2. Mau.2263.
2) 19 m. person-obj. (som ved bet. 1a) samt

en stedbetegnelse som tings- obj.: forbyde
(1) en at komme et sted hen; nægte ad-
gang til. da vi Ca; kongen), foruden om-
meldte Straf, vilde lade dem vores Hof

60 forbyde. StampeJ.85. Magistraten saae sig
nødt til at . . forbyde den værdige Lærer
Prædikestolen. -Ba^^es.iJ^^05. de offent-
lige Spadseregange ere Jøderne forbudne.
saJød.l5. især i udtr. som forbyde (en)
huset ell. sit hus (sjældnere: sit hjem. Siuck.
F0.199; poet.: sin dør. Holstein. £>.'' 86),
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Moth.B473. Ew.VI.206. Gud veed, hvad
han er for en Udhaler. Onkel burde for-

byde ham Huset. jffrz.FJ7.<256. Hostr.GE.
30. KLar8.Eihl.21.

3) uden (egl.) forestilling om (udtrykt) be-

faling : bevirke, at noget ikke finder sted;

forhindre; udelukke. 3.1) (Jf.nt. dat gott

verbede, eng. god forbid; nu 1. br.; især

foræld, ell. spøg^ om gud: forhindre (et

forbygge, v. [fcor'byga, 1. br. -'bøga]
præt. -ede; part. -et ell. (nu kun dial.) -t

(Moth.B486. jf. Feilb.). vbs. (1. br.) -ning
(VSO. SaUV111.426). {glda.d.s.;eftermnt,
vorbuwen, ty. verbauen) t) f udbedre,
reparere (ved bygning); ombygge. At for-

bygge et gamrnelt huns. Langebek. Lex.

F

351a. (Antvorskov kloster blev) udi Kong Fri-
derich den 2dens Tid herligen forbygget

truende onde, en fare olgn.); afvende (3.2); lo og giort til et Kongelig Slot. Borrebye.TF.
afværge. 'Vist en Ulykke det betyder,

|

Om ei vor Herre den ioThyder. Heib.Poet.

1.112. '„Troer du, jeg vil ham skyde?" . .
|

„Nei, det vil Gud forbyde." sw8<.X^97.
især i udtr. som det forbyde gud ell.

hvad gud forbyde olgn. *Forbyde det
Gud i Himmerig,

| at Dagmar skulde dø
saa \mge\DFTJ.nr.23.12. „vi kand ellers

være lige gode Venner derfor." — „Gud

596.
II J^ bygge et nyt overskib paa et far-

tøj. Harboe. MarO. („Et Ord, der meest
bruges af de Svenske"). 2) (nu sj.) fylde
(en aabniyig) ved at bygge; tillukke (med
byggemateriale). Hullerne var der, men de
var forbyggede, ligesom naar man har
Vinduer ud tU en anden Mands Gaard.
Grundtv.PS.IV.588. forbygge en Gennem-
gang. i)<£H. store Egeknubbe, som otte

forbyde SLndef Holb.Vgs.II.2. Det forbyde 20 til tolv Mand havde nok i at løfte, til at

Himvaelenl sa.Masc.III.il. forbyde Gud,
at dette skulde giøre Skaar i vort Yen-
skab. Rahb.TiUk.1796.261. *skulde — hvad
Gud forbyde! — | Vi begge gaae samme
Vei (0: falde i krigen). lng.DM.106. hun
har da vel ikke, det . . Gud forbyde, taget
Livet af sig selv. D&H. (nu næppe br.) m.
genoptagen nægtelse i ht-sætn. : Det forbyde
Gud, naadige Frue, svarede jeg, at ingen

forbygge nedskudte Huller i Muren med.
Bornh.8amlinger.IV.(1909).117.

||
(bjergv.)

sikre de ved grubedrift fremkomne aabne
rum ved at understøtte dem ved muring,
tømring ell. genfyldning. Slange.ChrIV.509.
Sal? V111.426. 3) (nu næppe br.) spærre
ell. ødelægge udsigten (til ell. fra noget)

ved at bygge; dels m. Udsigt olgn. som
obj.: Forbygge . .Lysningen ior een. vAph.

af Deelene maa skeel Pameld.I.114. 3.2) CP 30 (1764). Den Udsigt har Naboen reent for

w. tings-subj., om (hensyn til) visse omstæn
digheder: være ell. føles som en hindring for
(noget); gøre (noget) umuligt ell. utilraade-

ligt; udelukke. R.s Pietet for hans Lærer
forbyder al Dadel (0: forbyder ham at lade

nogen dadel komme til orde), men den fuld-

stændige Mangel af ethvert rosende Ud-
tryk taler tydelig nok. JulPet.L.237. især

m. person-obj. og tnf. : Forsigtighed forbød

bygget. VSO. MO. dels m. obj., der betegner

det, som man har mistet udsigten til ell. fra

:

Palais Royal . . som jeg aldeles ikke kunde
opdage, da det der var forbygget med en
Række'Huse.NAbrahams.Meddelelser.(1876).
108. 4) til VL for- 2.i. 4.1) (1. br.) øde-
lægge en bygning ved tilbygning, foran-
dring olgn. nogle af Roms mest karakteri-
stiske Kirker (er) i Tidernes Løb om-

ham . . at vove sig alt for dybt ind i 40 dannede, forøgede, forbyggede af fromme
'Landet.Wand.Mindesm.1.84. Det slette Veir
og mit slette Befindende forbød mig at

gaae nå.Bagges.L.1.82. Deres Ydre for-

byder Dem at spille Hovedrollen i denne
Comoedie.JEfaMCA.J7J.4iO. min Angst, at

miste dig . . har siden den Tid forbudet
mig nogensinde at fornye et saadant Vove-
stykke. Gylb.V.69. (nu næppe br.) m. at-

sætn. og genoptagen nægtelse: *At du vilst

'Rigmænd.Bille.Italien.1.52. 4.2) refl.: sætte
penge til ved bygning; bygge for dyrt.
Moth.B486. Han forbyggede sig saalédes

paa den Gaard, at han maatte sælge den
med stort T&b. VSO. Hostr.T.52. Denne
Ejendom . . synes imidlertid at være bleven
en af Grundene til hans Fald. Hån havde
rimeligvis forbygget sig paa den. TroelsL.

BS.1.23. Tilsk.1919J.167. 5) (nu næppe br.;

ikke stride mod din Frænde
|
Forbyder 50 j/. VL for- 3) forbruge (materiale, penge)

dig dit Ædelmod, det veed jeg. OehlA.V.
92. 3.3) G) forbyde sig selv ell. for-
byde sig af sig selv (MO. D&H.), være
(absolut) umuligt ell. udelukket (if. sagens
egen natur). VSO. Ing.EF.VIlI.112.Vndex
slige Forhold at tænke paa nogen grundig
Udarbejdelse af Prædiken forbyder sig
selv. TroelsL. VI.57. Ingen havde set ham
vred, det forbød sig af sig selv . . da Ingen-
ting kunde naa og drille ham. JVJens.A. 60

IL117.
4) {jf. VI. for- 2.1 samt II. byde 4.2; nu

si.) forbyde sig, (ved auktion olgn.) byde

for høj pris for noget. Langebek.Lex.F35la.
Han har forbudet sig paa Gaarden ved
sidste Auction. VSO. D&H.

til byggearbejde. Hånd har forbygt store

penge. Moth.B486. Phmixb. TC.IL Nr. 7. 4.

Forbygge . . saa meget Steen &c. i eet

}inus.vAph.(1764). VSO. I. Forbygning,
en. vbs. til forbygge (s. d.).

II. For-bygnmg, en. (vist kun om
købstadsagtig bebyggelse:) den forreste (især:

ud til gaden liggende del) af flere (sammen-
hørende) bygninger ell. bygningsdele ; forhus

(mods. Bag-, Sidebygning^. Moth.B490.
man (gaar) igiennem en Forbygning som
er lav . . saa den ikke betager Udsigten
fra Slottet. EPont.Atlas.II.306. Bagges.DV.
IX.269. Der boede en stor, svær Grønt-
kælling i Kælderen i Forbygningen. 4«rf

Nx.MS.99.
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Forbytning;, en. 1) som vbs. tU for-

bytte N 't' bet- 2.1: vAph.(1759). Dette
Guld er frembragt i min Nærværelse af

den store . . Adept . . uden at nogen Svig
eller Forbytning var muUg. Hauch.III.332.

IJ
til bet. 2.2. vAph.(1764). (paraplyskafter)

forfærdiges i Tusindvis, hvad der idelig

fører til Forbytninger. For/iT/. 775. i-25.
I]

(sj.) til bet. 3. tyske Journalister (skriver)

om det danske Højres Uvilje mod tysk
Aand . . Men dette er en Forbytning af

Kultur og Politik. Tyskerne . . gør Højre
\jTet.Hørup.II.269. 2) (tU forbytte 2.i; dial.)

konkr.: skifting; byt ting. en Familie .

.

havde en aandssvag Datter. Hun var en
Forbytning, mente Folk. AarbFrborg.1918.
89. AarbÉolbæk.1922.109. forbytte, v.

[fmr'byda] -ede. vbs.-ning (s.d.) ell. (nu l.br.)

-else (Eolb.UHH.III.2. Heib.Poet.IV.76.
Thiele.III.87. D&H.). (oenyd. d. s.; efter mnt.

vorbuten ; jf. HI. bytte) 1) f (jf- HI. bytte 2)

five fra sig mod at faa noget andet i stedet;

ortbytte. 'han skulde ei sin tarvelige

Hytte
I
Med Hof, og Kongestad . . for-

bytte. Bull.(SkVidJX.145). 2) (jf. HI. bytte

3} lade noget træde i stedet for noget andet;

ombytte. 2.1) om forsætlig ombytning (paa
hemmelig, listig maade olgn.). Moth.B499.
Jens . . dricker ham meere drucken, og
forbytter Pung med ham. Holb.Tyb.IV.5.
Imidlertid forbytter Fabius Tærningeme.
PAHeib.Sk.II.216. || nu især m. h. t. børn.
(hun) sagde, at jeg var en fattig Dreng
(jeg) forsikkrede hende . . at jeg var et

forbyttet, meget fornemt Barn. HCAnd.
XI.13. (man sagde) at Zigøjnerne . . for-

byttede Børn. AndNx.S.206. spec. (jf. For-
bytning 2) if. overtroen om underjordiske,

nisser olgn.: ombytte et menneskebarn m. en

skifting '(bytting). Holb.UEH.II.7. Ing.EF.
I.IO. I Nordsiælland afværger man . . For-
bytteise ved Hiælp af to Synaale, af hvilke
den ene hæftes paa Moderen, den anden
paa Barnet, indtil det er døbt. ThieleJII.
87. AarbFrborg.1918.89. Feilb. 2^) om
uforsætlig ombytning: ved en fejltagelse

(^ved uagtsomhed olgn.) lade en ting træde

t st. f. en anden (af lign. art); ved en fejl-

tagelse tage ell. faa noget (især: som tilhører

en anden) i st. f. noget andet (ens eget).

vAph.(1764). De forbjrttede mit Lintøi i

Vasken. "FSO. Er (tørklædet) ikke mit eget?
. . eller harjeg maaskee forbyttet eet af

mine egne. TFiniA. F777.745. Det er jo Hans
Peters Hat! Nu skal man see, han har din.

I have forbyttet dem herhjemme. flCAn<i.
11.180. forbytte Bøgerne paa Hylderne.
Levin. Manuscriptet var forkommet eller

rettere forbyttet; thi han paastod, at det,

der var sendt ham tilbage, ikke var hans
eget. Bergs.PP.37. Man bør . . have sine
(vaskekar) mærket . . da de saa ikke saa let

forbyttes. Const.Kogeb.329. jf. bet. 3: saga-
forfatteren har forbyttet tallene fra Århus
og Slesvig og derved afstedkommet den
hele forvirring. ADJør<7JI.5i5. Z) (afMO.

og Levin betegnet som urigtigt; nu næppe br.)

opfatte noget som værende (lig med)
noget andet, som kan være vanskeligt at

skelne derfra; forveksle; sammenblande;
tage fejl af. Etc.YI.249. (man) forbytter
(opdragelsen) med den egentlige Under-
vusmng. Rahb.Tilsk.1796.300. (mange) for-

bytte . . disse to . . Begreber med hver-
andre. Birckner.IV.57. man . . forbytter og

10 forblander Ret med Magt. Grundtv.Udv.III.
607. Blich.lJ.93. 4) (nu næppe br.) refl.: lide

tab ved at bytte noget bort; gøre en daar-
lig byttehandel. Moth.B499. Langebek.
LexMsic. D&H.
ferbære, v. [fmr'bæ'ra] præt. -har; part.

-baaret, ogs. (især som adj. i fk.) -baaren.

(især dial.) refl. forbæresig, overanstrenge

sig ved at bære noget (for) tungt; forslæbe
s tg. den lade forbærer sig heller, end

20 hånd gåer to gange. Moth.B506. HøysgJS.
224. Jeg har forbaaret mig paa den store

ByltFiSO. MO. dog var det som om selve
Byrden holdt ham oppe, uden at forbære
sig var han aldrig kommen over. JVJens.
C.94. Feilb. DaniaJX.48. om træ: bære for
megen frugt. Gamle og unge Træers For-
bæren med Frugter.AFWiegmann.OmPlan-
temes Sygdomme, (overs. 1839). 100. I part.

forbaaren, -baaret brugt som adj. Han
30 var saa forbaaren paa den Byrde, at han

stod og pustede længe. FSO. Kjøbstaden,
hvorfra nan vendte tilbage aldeles for-

baaret paa en stor Sdik. Aakj.VF.91. sa.

VB.20.
forbævret, adj. [fmr'bæu'ra^] (j/-bæv-

re 2) 1) (dagl., 1. or.) anstrengt ved ry-
stelser p. gr. af kulde, sindsbevægelser olgn.

han var helt lorbævret efter den kolde
køretur j 2) (især dial.) forfærdet; for-

40 skrækket. de bleve saa „forbævrede", for
de tænkte, deres Liv havde Ende. Blich.

III.641. Hvergang jeg saa dig i den fine
Kjole, saa blev jeg saa forbævret, saa jeg
rystede over hele mit Legeme. Hostr.T.75.
Feilb.

forbede, v. [fair'bø'da] -ede. vbs. -nin^
(s. d.). {efter ty. verboden, egl. : sætte bund i,

til boden, bund; guldsm., nu 1. br.) lodde en
tynd metalplade under (hult) guldsmedear-

50 bejde for at skjule hulhederne ell. forstærke
arbejdet. OrdbS. Forbodning, en. vbs.

til forbøde; ogs. konkr., om den metalplade,
der loddes under et guldsmedearbejde, smst,

forbedt, part. adj. [tmT^hø'd\ (jf. U.
bøde 1.1; nu sj.) (meget medtaget af brug
og) bød(e)t gentagne gange; forlappet, et

Sar gamle forbødte Buxer. FSO. Hans
Hæder ere saa forbødte og forlappede,

at man ikke kan see, hvoraf de ere giorte.

60 smst.

forbeje, v. [fmr'bmi'a] -ede. vbs. -ning
(s. d.). (ænyd. d. s.; jf. ty. (sich) verbeugen,
verbiegen) 1) ødelægge ell. vansire noget
ved at bøje det. Moth.B449. nu vist kun i

part. forbøjet brugt som adj.: forbukket.
MBJ.807J.59. Sværd og Spyd (er) efter
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at have været paa Ligbaalet . . forbøiede
eller endog sammeTarallede. SophMull.VO.
452. Fund af forbøjede og forsætligt øde-
lagte Vaaben. Bornh.Samlinger. 11.(1907).

131. 2) (jf. Forbøjning; nu næppe br.) refl.:

gøre et buk; bukke (II.8.2). den Grønne
forbøjede sig og udtalte detHaab, at der
var blevet en Dans til ham. Tops.II.495.

Forbejning^, en. flt. -er. (efter ty. ver-
beugung; som vbs. til forbøje 2; nu sj.)

bøjning ('l.s; som hilsen olgn.J; buk (III).

(han gengældte) hendes . . Øiekast med en
af sine smagfuldeste Forbøininger. CBernh.
V.210. Bøgh.DD.1866.178. TroelsL.BS.I.
217. de to Søstre begyndte at tage Af-
sked med aUe under mange smaa For-
bøjninger. Bang.B.103.
O Forben, en. ['f(nr|b6n']/?f.-ner [-|b6n-

qt] (ænyd. d. s., jf. ty. vor-, fiirbitte samt
V. for- 5 og forbede, Forbedelse) bøn til

gunst for en anden (andre); bøn om naade,
skaansel olgn. for en anden (andre), t) i

alm. Tusind Tak for hans Forbøn Hr. Doc-
tor. Holb.Hex.III.4. Spare een for (nu: paa)
en andens Forbøn. Høysg.S.121. 'det

|
Var

menneskeligt, at paa Åndres Forbøn
|
Han

vilde qvæge Armod. Oehl.C.268. Ing.KE.
11.245. (brevet) indeholder en Anmodning
om hendes og hendes Mands Bistand og
Forbøn ved hans Frieri. TroelsL.IX.69.

\\

gaa iforbøn, fremføre forbøn. Naa, siden
Eders Naade gaaer i Forbøn for ham, saa
lad ham da slippe for Hullet. CKMolb.Amb.
171. 2) (relig.) bøn til gud om at beskytte,

hjælpe osv. en anden (andre), der (skal)

giøres ydmygelige Begieringer, Bønner,
Forbønner, Taksigelser for aUe Mennesker.
lTim.2.1. „(fanden) er altid vis paa dig."— „Jeg meener . . at hånd bliver hindret
der fra ved saadanne skikkelige Mænds
forbønners skyld, som du est.'^Holb.llJ.I.7.

saasandt den hellige Jomfrues Forbøn kan
udrette l^oget.Ing.KE.1.39. Monrad.BV.
162.

II
gøre forbøn, gaa i forbøn,

fremføre forbøn. Folk ofrede til mit Huus
lige som til en Kirke, at jeg skulde giøre
Forbønner for dem. Holb.Arab. Ise. Katek.
§96. paa Forsoningsfesten gaar (den jø-
diske ypperstepræst) i Forbøn for Folkets
Synder. SaUVIII.426.
For-bors, en. [V.2.3] Y børs, der (nogle

Steder) holdes om formiddagen (før den egl.

børs). Hage.'619. -boste, et ell. en. (jf.
Bøste, Bagbøste; dial.) boven af svinet.

FrGh-undtv.LK.176. Feilb.

Force, en. [ifcorsa] (tidl.ogs. skrevet Fors.
Dumetius.III.96). °ftt. (i bet. 2) -r. (fra fr.
force, styrke; afl. af lat. adj. fortis, stærk;

jf. forcere) 1) (uden for dial. m, nu 1. br.)

kraft; styrke; især (jf. forcere 1): kraft,

hvorved man paavirker (tvinger) nogen ell.

noget; magt. Slaget gick for sig med
u-trolig Force en lang Stund, indtil de
Franskes venstre Fløy blev afslagen. Holb.
Tntr.1.456. De falder begge paa Knæe og
omfavner hans Been med saadan force.

at han falder om. sa.Eex.V.6. Neppe kand
een af de ældste Eeger . . falde med større
fors og skrald til Jorden. Dumetius.III.96.
Krudet er levered til hvert Skib, og paa
Fadene findes marqvered hver Sort og
dens Force. SøkrigsA.(1752).§61. „Du har
da ikke Øjne i Hovedet, hvis Du ikke har
set det Levned, de fører derude," sagde
T>. med Force. JVJens.D.178. der er fors i

10 ham . . o: arbejdet går rask for ham. Feilb.

1.353. 2) (mere ell. mindre) konkr. anv. af bet. 1

.

2.1) G) i alm., om fremragende evner, speciel

dygtighed olgn., hvorved man er andre over-

legen; styrke; fortrin. Gjel.UD.68. Den
europæiske Englænders Force i Forholdet
til andre Folkeslag er hans medfødte Takt.
Tilsk.1919.II.446. jf.: min (o: en samlers)
største Force bestaaer i nordiske Antiqui-
teter. Hrz. III. 23. især i forb. have sin

20 force i noget, være særlig fremragende
m. h. t. et ell. andet; have sin styrke i noget.

*jeg ikke just i Lægge
|
Min største Force

')iar.Wess.47. at have sin Force i Musiken.
JBaden.FrO, e. br. 2.2) f samling af strids-

kræfter: hær; flaade. Denne Force be-
stod af 12 Linieskibe, endeel svære Fre-
gatter, Bombarderer og mindre Fartøjer,
i alt nogle og tredive Sejlere. Politivennen.

1801.2476. (fjenden) fandt paa at sende
30 en Force til at lande paa Amager. JJPa-

ludan.Er.l66. 2.3) (jf. forcere 1.2J ^ kort,
hvormed man er sin modsjiiller over-
legen; især: kort, der ikke kan stikkes ell. kun
m. trumf (fx. fordi de højere kort er spillet ud).
Blich.(1920).VII.72. Meyer, jeg risikerer .

.

hvis jeg ikke har andre Kaart, hvorpaa jeg
kan komme ind, at brænde inde med mine
Forcer. Spillebog.(1900).5. 3) i forb. som
med, under force af sejl (.//. fr. faire

40 force de voiles, bruge alle sejl, samt for-

cere sejl ti. forcere 2) .^ med saa mange
sejl sat til, som kulingen overhovedet tillader;

med alt sat til, som trække kan; under et

pres af sejl. Admiral Parkers Division . .

krydsede sig med Force af Sejl sydhen.
Politivennen.1801.2476. komme ind under
Force af Se}l. Scheller.MarO.
forcere, v. [fcDr'se'ra] -ede ell. (1. br.) -te

(PalM.IV.202. Schand.US.20). vbs.-ing(Sal.

50 XVII. 78. ScMler.MarO.). (af fr. forcer,

tvinge, afl. af force (se Force^; især O og
(i bet. 2 og S) fagl.)

1) faa (en) til at gøre noget ved anven-
delse af overlegen styrke; tvinge, t.l) i egl.

bet. (nu næppe br. :) (Filip den smukke) ar-

beidede paa at holde et Concilium til Lion,

og at forcere Paven til at møde samme-
steds. iroZ6.S'7i.794. Det gjaldt om at faae
Biskop Martensen blot een eneste Gang

60 til at tale . . Saa gjaldt det, om muligt, at

forcere ham tilbage i Taushed. Kierk.Xl V.

100.
II refl.: anstrenge sig. vAph.(1759). nu

kun i forb. m. adv. i udtr. som forcere sig
frem (op) olgn., ved at gøre vold paa sig

selv arbejde sig frem, skrue sig op (til no-

get), de forcere sig frem til pikante Syns-
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maader, og jævn dagligdags Samtale sma-

fer dem ikke. Birkedal.O.II.67. Han ser

leg og forpint ud, men forcerer sig op.

Bergstrøm.PD.45. 1.2) (jf. Force 2j3; nu l.br.)

A spille et kort ud (i icnist), der tvinger moa-
s'pilleren (medspilleren) tU at stikke med trumf.
Meyer. ogs. (nu næppe hr.) : overbyde (en an-

den melding); „slaa." Den som spiller Solo
Tour, toTcerer altSpillebog.(1786).48. 1.3)

cerede den dybe GTøft.VBergstrøm.HNJ24.

jf. (sj.): At forcere gennem Isen.Wolfh.
MarO.470. m. tings-suhj.: et Projektils For-
cering (i Løbet). Scheller.MarO.

fl
m. maalct

som obj.: tiltvinge sig adgang til (en fjendt-

lig stilling); erobre; indtage. Cæsar greeb
(den ægyptiske konges) Leier an, forcerede
den, og omkom mange. Holb. Hh. 11.410.
Engelst.(Rahb.LBJ.112). (de engelske trop-

(l.br.) frembringe ved tvang; fremtvinge lo per) skulde forcere Stillingerne ved Dai

(jf bet. 4.2j. han forcerede i Holdning og
Gestus en Kejtethed, der gav hans Ryg
endnu mere Ynde. ORung.P.316.

2) m. tings-obj.: anvende (noget) til det

yderste ell. ud over dets ydeevne; bringe til

at virke stærkt, hurtigt eU. stærkere, hurtigere

end sædvanligt; anspænde (I.2); (over-)
anstrenge, (disse) KanoneT forceres hver
med 20 Skud (o : ved forcerpr&ven). Funch.

ransøen. FrPoulsen.F.98.
4) part. forceret bntgt som adj. 4.1) (nu

næppe br.) til bet. l.i: som er tvungen til

noget. Holb.NF.(l?28).I.37. 4.2) tU bet. l4J;

m. h. t. optræden olgn.: unaturlig; kunstlet;

anstrengt (3.2); tvungen, sa. Hh. 11.488.
Fru Hall var hos mig i Formiddags. Efter
den første forcerede Indtrædelse var hun
natarhg. FruHeib.B.lJ243. han lo forceret

MarO.II.41. Han talte hurtigt og livligt, 20 op .. og skyndte sig ind mellem de andre
og hans ikke stærke Stemme forceredes
da, saa at den hvert Øjeblik slog over.

H Wulff.Den danske RigHdag.(lS82).13. man
maa ikke forcere Maskinen formeget. Schel-

ler.MarO.
II (^.) forstærke: Faderen gav sig

tU at lege med ham, kneb ham i Arme
og Ben . . I Begyndelsen græd Drengen
. . men senere tav han . . Faderen roste

ham for det, men forcerede samtidig sine

Gæster. \yied.S.lo4. jf.: de kørte tavse ved
Siden af hinanden, uden Forcerethed,
men ogsaa uden Y\enåskzb. Rostock.Den
alvidendeKærliglied.(1919).108. 4.3) til bet. 2:

som overskrider de naturlige grænser i in-

tensitet, mængde olgn.; unaturlig stærk;
voldsom. PalM.IV.202. i Middelalderen
(bragte) forcerede Bodsøvelser (ofte) de
religiøse Følelser paa Højden af en Ex-

Pinsler for at se , om han ogsaa var saa 30 tase. KPont.Psychiatr.1.52. (han) søgte ved
haard, som det \oå. AndNx.MS.109.

fl
m.

h. t. fart, tempo olgn.: gøre hurtigere; frem-
skynde, (jeg) forcerede mine Skridt, men
sagtnede dem snart igjen. Chievitz.FG.41.
Bjørn havde nok paa den sidste Tur lagt

Mærke tU . . en vis Tilbøjelighed hos Niels
tU at ville forcere Sejladsen. Drachm.STL.
144. Han vidste for godt, at den Mands Be-
slutninger voksede deres naturlige Vækst

forceret Arbejde at overvinde det ufor-

klarlige Tryk, der hvilede paa ham. And
Nx.AL90. Lyden af hans egen Stemme
forekom ham unaturlig høj, ligesom for-

ceret. 5ønneiycA"€.JlfJtr.l.34. y som er ell. fore-
gaar hurtigere end normalt; fremskyn-
det; anstrengende. mineiorcerede Skridt.

Chievitz.FG.3. Embedsanliggender nødte
ham til en forceret Københavnstur. KLars.

og lod sig aldrig forcere. KLars.GHF.1. 40 GHF.I.205.
195. Her staar Mening mod Mening
men netop derfor bør Sagen ikke force-

res igennem i Huj og Hast. BerlTid.^/s
1922.Aft.7.sp.4. II

i forb. forcere sejl (f
med sejl. Harboe. MarO.) {efter fr. forcer
de voiles, de toile; jf. Force 8) ^ sætte

flere sejl til, end kulingen egentlig tillader. Sø
Lex.(1808). Fregatten forcerede SeU ogund-
slap. ArchivSøvæsen. 1. 392. Scheller. MarO.
(billedl.:) hun selv . . ønsker (ikke) andet, 50

end at du skal kappe dine Ankere, for-

cere dine Seil, tage hende og bogsere
hende til Brudesengen. Tode.S.15.

3) m. tings-obj.: bane sig vej med magi
(gennem en hindring olgn.); tiltvinge sig
passage gennem noget ell. adgang til no-
get, (m. hindringen ell. vejen som obj.:) det
var . . kun de yngste Romere, der stemte
for at forcere Marschen til ponte moUe

Forcer-prove, en. (^, foræld.) til

forcere 2: prøve, hvorved skytsets holdbar-

hed undersøges. MilTeknO.285. Funch.MarO.
11.41.

Fordakning:, en. [fmr'dagneii] fl.t. -er.

{efter ty. verdachung, egl. vbs. til verdachen,
dannet af dach, tag; bygn.) gesims over

en indfatning om en aabning i en ydermur.
Gn udtzm.Husb. 77. Arbejdsløn.29.

Fordamp-apparat, et. {efter ty. ver-
dampfapparat; j/.it. Fordampnings-; fagl.)

apparat, hvormed man fremkalder en for-

dampning, spec. (i sukkerindustrien) ved kon-

centrering af sukkerroers saft. OrdbS. for-
dampe, r. [f(oridam'{)3] -ede. vbs. -tang

(Ørst.E.4. Christians.Fys.573). {laant ca.l800

fra ty. verdampfen; mangler endnu i VSO.
(1802)) 1) især om vædsker: antage luft-
form; dampe bort; bortdampe (1). 1.1)

BergsjPP.2. naar (sneplovtog) skulle forcere 60 (især naturv.) i egl. bet. Jo lettere en Væd-
^neåriver. DSB.Togregl.38.' han indførte
(termometret i tarmen) i staaende Stilling;
ved den 2den Indførelse mærkede han en
Modstand, som han forcerede; derefter
ubetydelig Blødning. SundhedstidJ917.276.
forcere Isen. SchellerMarO. (spøg. :) han for-

ske fordamper, jo mere Kulde frembringer
den. Ørst.E.4. den ædle Viin vinder ved
at passere Lmien (o : ækvator), fordi Vand-
partiklerne fordampe. Kierk.V1.25. Vandet
fra Havet . . saavel som Fugtigheden fra

Jordoverfladen fordamper. Christ.Kemi.10.

V. Rentrykt "/» 1922 20
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II (jf. dampe 8; 1. br.) m. overgang til bet.

1.2: Røgen, der lige og let steg til Vejrs
fra Genboens Skorsten og fordampede i

den hede Luft. Esm.1.5. 1.2) (især dagl.)

hilledl. ell. overf. anv. af bet. l.i: svinde
bort; opløse sig til intet (jf.toråvLUste).

Han tærede endnu paa sit gamle Digter-
renommee, der vel for Størstedelen var
fordampet. NAbrahams. Meddelelser. (1876).
211. Swinburne havde i 1866 fyldt England
med en vis, endnu ikke fordampet, Uvilje
og Frygt. Rørd.TB.144. 2) (1. br.) bringe

(et stof, især en vædske) ttl at antage luft-

form; dampe (4) bort (jf. afdampe 2, bort-
dampe 2). MO. I den rolige Luit, der fin-

des i Læ af Træerne, vil Landbrugets og
Havebrugets Planter fordampe langt min-
dre Vand end i B\?R^t.Frem.DN.343. D&H.
(sj.) ipass.: Flydende Materier fordampes
desto lettere, jo tyndere Luften er. Ørst.

(MO.).
II (jf. bet. 1.2; sj.) overf: midt under

det Hele kunde han ofte let og hurtigt
fordampe Talen i Spøg, pludseligt med et

pudsigt eller undertiden ret drastiskt Ud-
tryk vende Vrangen ud paa Sagen. FrLa.
PM.220. Fordamper, en. fit. -e. for-
dampningsapparat ; spec: ^ apparat, hvor
søvand fordampes og destilleres til ferskvand.
OrdbS.

II
(sj.) dampkedel. Scheller. MarO.

Fordampnines-, i ssgr. (især naturv.)
til fordampe l.i (og 2); af de mange ssgr.

kan nævnes: -apparat (Sal?1.208; jf.Yox-
dampapparatj, -evne, -maaler, -maa-
ling, -varme (o: varmemængde, der med-
gaar til et stofs fordampning. Christians.Fys.

743).

fordanne, v. [fmr'dan'o] -ede. {jf. ty.

verbilden; s/.) 1) omdanne paa en uheldig
maade ;misdanne; forkvakle. (uegl.:)*Ty-
rannie

|
Den arme Menneskhed fordanner

og ioTqyakler. Bagges.I.251. 2) part. tor

-

dannet brugt som adj.: som er saa kulti'

veret og sleben, at det virker ubehageligt;
overdannet, (paa hospitalet er der) den
komiske Stuegang, de samme og samme
Forespørgsler, som tykhudet Vane kan
faa fordannede Mennesker til at bedrive.
HannahJoel.Einsides.(l900).6.
For-dannelse, en. [V.2.i] (især (3)

forberedende uddannelse, der gør skikket ttl

deltagelse i videre uddannelse ell. til over-

tagelse af et embede olgn. (han gik) til dette
Hverv . . med klassisk og tydsk Fordan-
nelsejri\rCZaMS.Z7niv.4i. Schand.SB.267. en
Forfatter, der ganske har savnet enhver
literær Foråsunielse. Brandes.X.606. efter
at Eleverne gennem vedholdende Syslen
med alle de tidligere Former (o: af gym-
nastikøvelser) have faaet en . . grundig For-
dannelse.Gymn.i.59. KLars.AH.93. -dans,
en. 1) [V.1.2] (foræld.) det at danse forrest
i de dansendes række (jf. Efterdans 1); ogs.:

(ret til) dans (med en dame) før de andre
dansende; især i forb. have fordansen
(med). Moth.D39. VSO. MO. (professorerne
maatte) ved et Bryllup . . vige Fordansen

til et Par unge (adelsmænd), der nylig
havde hørt Forelæsninger hos dem. Bran-
des.I.121. Hvor stor en Rolle det spillede
i Datidens Bevidsthed at faa Fordansen
med Bruden, giver sig tilkende paa mange
Maader. TroelsL.XI.137. H (jy., nu næppe
br.) i forb. tage sin fordans, danse alene
rundt paa gulvet med sin pige. Feilb. 2)
[V.2.1] t dans, før den egl. dans (selve ballet)

io begynder (jf. Efterdans 2); overf.: Dette
Slag, som denne fik, var ligesom en For-
dands til den Leeg, hvormed Gildet siden
endtes. Schousbølle.Saxo.172. hvad ieg tæn-
ker (herom), hører . . til Texten, og er
just det, ieg strax efter en liden Forbere-
delse eller Fordands endnu agter at vise.

[HGottschalck.]Afhandling om Skrive-Sygen.
(1767).4.
fordanse, v. [fmr'dan'ss] -ede. (ænyd.

20 fordanse (sig); jf. ty. vertanzen, danse (ti-

den) bort, fordrive ved dans; nu sj.) refl.:

overanstrenge sig ved dans; skade sig ved
at danse for meget. Hun har fordandset sig

i Vinter, og maa nu reent afholde sig fra

Dands. MO.
||

part. fordanset som adj.

meget unge og meget fordandsede Damer.
CBernh.IX.51. MO.
For-danser, en. [V.1.2 og 6] person,

som danser forrest i rækken, og hvis dans
30 er til forbillede for de øvrige dansende ; ogs.

:

person, som fører dansen op; opførende kava-
ler. vAph.(1759). Blich.II.205. Bith^YeYor-
Dandser paa en Dandsebod.Jfierfc. 71.^46.
(ved dansen til folkeviserne stod forsangeren)
for Fløjen og sang for, men var Fordan-
ser tillige, saa at lian baade ved sin Me-
lodi og sine Trin angav Sangdansens Art
og F&rt. TroelsL.XI. 158. FrGrundtv. LK.
224.

40 fordanske, v. [fmr'dan'sga] -ede. vbs.

-else (s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. d. s.) I) (1.

br.) (søge at) bioringe dansk præg (ell.

tankegang); paavirke i dansk retning

(jf. HL danske i.i). Vore Sæder og Skikke
ere ligesaa Danske som vor Litteratur;

det vil sige, vi have . . optaget Meget fra

Fremmede, men kun det, som passede til

vor Nationalitet: og forsaavidt, som det

ikke ganske stemmede dermed, have vi

50 fordansket det. 0rst.VII.74. Du maa ende-
lig fordanske din Sophie (o : hans tyske kæ-

reste). Ing.(WSchorn.DaVoldene stod.(1906).

39). den indfødte danske adel . . fortræng-
tes af den tyske, som dog atter for det

meste snart fordanskedes. ^jDJørg'.IF.^OZ.

II \ bestyrke (en) i danskhed, (man bliver)

underviist, begeistret, styrket og fordan-

sket (ved at læse Chr Molbechs „Ungdoms-
vandringer"). Mynst.Breve.47. 2) O over-

bo sætte fra et fremmed sprog til dansk (jf.

m. danske 2.i;. Reenb. 11.25. det (vilde)

være høist latterligt at fordanske Embeds-
navne, og sige N. N. var Almeen Sted-

holder istædet for Generallieutnant. J2a/i6.

Stav2. (Baggesen) fordanskede Niels Klim.
Grundtv.Udv.III.606. Shakespeare. Trage-
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dien om Hamlet, Prins af Damnark. For-
dansket og kommenteret af V. Østerberg.

XhogiHel.1921). Fordanskelse, en. (sj.)

d. 8. 8. Fordanskning, hvorfor Herredsfog-
den havde kaldt ham (o:Dubois) „Skow",
kunde jeg ikke fatte, skjøndt det jo var
en Fordanskelse af hans franske Navn.
Blich.(1846).VI.98. Fordansker, en. (1.

br.) til fordanske 2: person, som oversætter

ere liderlige nok til at opoffre vor Samvit-
tighed for nogle sandselige Fordele af et

Fruentimmer, som vi foragte. JSio.FJ/J.

107. 2^) i altn., om hvad der giver en en
bedre siUling end andre; om egenskaber, for-

hold olgn., der udmærker nogen ell. noget

fremfor andre; fortrin (nu iscer i best. anv.,

i fit. eU. i forb. m. adj.). Hvad er da Jødens
fordeel (1819: Fortrin^? eller hvad gavner

et værk til dansk. De Jamber, som den Tid lo omskærelsen ?Som.3J('C^r.Fij. hvert Sted
ikke bleve oversatte, have siden i . . W
fundet en duelig og omhyggelig Fordan-
sker. i2aA6.£.JJi.65. Fordanskeren finder
det nok ligesaalidt Umagen værdt at sige

(forfatterne) smukke Ting, som at over-
sætte dem rigtig. Heib. Pros. V. 186. Som
Fordansker af Israels hellige Bøger er Dr.
Edv. Brandes noget for sig. PoZ.*Vi»i906.

4.spJ2. Fordanskniiig, en. (1. br.) vbs. til

har sine Mangler og Fordele. NordBnm.
(Rahb.LB.1.394). Vi, som leve nu, har jo

store Fordele for vore Forfædre. Vi har
baade deres og vor Tid til Arv og Eie.
Ing.EF. VIII.32. Fordelen (var) mest paa
de Tydskes Side, der vare bedre bevæb-
nede. HaucA.JJ.7i. forfølge en fordel, «e

forfølge. B t god økonomisk stilling, de Be-
kostninger, som en Borger saa oft€ maa

fordanske, især i bet. 2; ogs. (konkr.): over- 20 giøre paa en anden, enten for at vedlige-
sættelse til dansk (jf. Fordanskelse^. Hoved
ord, saa kalder jeg . . Verbum; og den
Fordanskning holder jeg for at være gand-
ske rigtig. Høysg.S.ZS'-. Rahb.E.1.145. jeg
(levede) atter saaledes op, at jeg med Haab
og Lyst kunde fuldføre Fordanskningen
afNordens Krøniker. Grundtv.NM.xii. Det
er Synd, at en Samtaleform som Mussets,
der har Ynde, Finhed og al Prosaens Poesi,

holde sig i sit Embede og i sin Fordeel,
eller for at opnaae et høiere og en større.

Etc.VII.156. I være (staa, komme) i for-
delen olgn., (nu 8j.) indtage den gunstigste

stilling (af to parter). KomGrønneg.II.280.
Er dette Tilfældet . . da er den senere
Generation endog ligefrem i Fordelen for

den samtidige. KurkJ.V.258. Læseren maa
see at komme i Fordelen ved selv at være

igen skal lyde fra vor Skueplads i en saa 30 YorizXter.smst.V.él. skønt Frans var den
lidet klædelig Fordanskning.^randc«.iZJJ.
327.
Forde, en. se 1. Fore.
I. For-del, en. (\ Forder-, (efter ty. vor-

derteily. EPontMlasJl.103). (nu især dial.)

den forreste del ell. side af noget; forside (jf.
I. Bagdel 1^. Hver dør-stolpe i templen
var &ekantet; og angaaenae heUigdom-
mens fordeel (1871 : Forside^, da var den

angribende, var det Kejseren, der flere

Aar igennem var i Fordel. KrErsl.l6Aarh.
38. H t tage med fordel, overliste; over-

rumple, nu have (jøderne) beleyret slottet

i Jerusalem . . Og uden du tager dem med
fordeel (1871 : forekommer dem^ hastelig,

skal (du) ikke kunde faae magt med dem.
lMakk.6J27(Chr.VI). (en jesuit) som skulle
prøve Styrke med mig, og ved List tage

ene skikkelse, som den anden skikkelse. 40 mig med Fordeel. EPont.Men. 1.426. jf.:
Ez.41.21(Chr.VI). I Ovnen bør være 4
TrækhuUer, nemlig 2 i Fordelen og 2 i

Bagdelen af Ovnen.ChMourier.Brød.(1821).
155. MO. Feilb. (nu sj.) om en hests forpart:
disse Heste (skal) have en veldannet For-
deel med god Forening imellem Hoved
og Hals. MR.1852.471.

II. Fordel, en. ["fmr|de-'r| HøysgAGJie.
fit. -e, t -er (Eolb.NFJI.47. saÆhJ.216.

Nestforleeden Aar forsøgte hånd ved Li-
stighed og Fordeel at bemægtige sig denne
Stad. Slange. ChrlV. 223. 2.3) {overs, af eng.

advantage; sport.) i tennis: det forspring,
den ene spiller faar for sin modspiller ved,

efter at de hver har vundet 3 slag i et parti,

at vinde det fjerde og dermed udsigt tU at

afgøre partiet i næste slag. Gymn.Il.113.
6 Gange havde han „Fordel" (o: i tennis).

271). {glda. iordel(\) (Bimkr.); fra mnt. 50 PoV'^/tl920.6.sp.2. 2.4) f konkr.: befæst-
vordel (ty. vorteU^, egl.: forlods udtaget an-
del; jf. V. for- 8)

1) t hvad man tager før en anden; kiin

i forb. som tage til fordel, bemægtige sig

noget før en anden; tage forud, de ind-
toge til fordeel (1871: forud^ aUe toppe
paa de høye \iierge.Jud.4.3(Chr.VI).

2) om forhold ell. omstændigheder, der be-

virker, at ens stilling er bedre end andres. 2.1)

nxng; forskansning, (kongen) gik udaf
sin fordeel, og leverede . . et feltslag. Holb.
DNB.266. han (søgte) at tvinge Fienden
at forlade sin Fordeel og slaaes paa slet

Mark. Wand.MindesmJ.220.
3) om hvad der er gunstigt for, kan blive

til nytte for nogen; gavn; nytte; tarv;
nu oftest: økonomisk vinding; gevinst;
profit, (nu iscer i best. anv., i forb. m.

flg.

t begunstiget, foretrukken stilling; ogs.: be- eo præp.-led ell. i fit.). de erobrede (adskillige

gunstigelse; gunstbevisning. „Har jeg
ikke sagt dig (o: en tjener) snese gange, at

jeg ingen Besøgeiser tar imod, naar Ba-
ronen er hos mig?" — „O smukke Frøken,
hun overvælder mig med Ære! hvilken
FoTdeeW* KomGrønnegjn.34S. naar vi .

.

stæder), hvOket kom dem siden meget til

nytte, og . . bragte dem ikke ringe for-

deel. Bolb.DNB.259. bemeldte Forordning
. . sigter til Kiøbstædernes Fordeel og Vel-
gaaende. Stampe.J.44. Han havde forfattet

en Beregning over Fordelene af (nu: \ed)

20*
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at flytte Islænderne ned til Danmark om
VinteTen.PAHeib.US.96. (jeg havde) med
Fordeel solgt det Meste af det Forværk,
jeg havde bragt hjem. Hauch.II.378. de
ansee med Beundring Personer for For-
deels (Chr.VI: nyttes^ S'k.ylå. Juåas. 16.

han høstede fordelene af sin vens arbejde
j

han fandt (ell. saaj sin fordel ved at for-

holde sig passiv
j

|l {gengivelse af lat. com-
modum; jur.) tilvækst, der tilflyder en ting,

efter at retshandelen om dens overdragelse er

afsluttet, men før den endnu er fuldbyrdet.

SaUV.156.
II

i faste forb. drage fordel
af noget olgn., drage nytte, profitere af noget.

Han drog temmelig hensynsløst al mulig
Fordel af sine to Børn. Sønnen maatte .

.

arbejde trods nogen Karl i sin første Vng-
dom.Schand.0. 1.163. jf. (nu næppe br.:)

Pigen, vi har til vor Opvartning, vilde

tage Fordeel (o: berige sig) paa alt (o:

hvad hun købte ind for sit herskab). FruHeib.
B.II.188. især styret af præp. til: saaledes

at resultatet (virkningen) bliver til gavn for
en. komme (en) til fordel, (nu næppe
br.) komme (en) til nytte, naar hun kunde
spare noget fra sin Mund, bør det da
komme mig til Fordeel, eller Katten? jB?«.

IV.205. til fordel (for en) ell. til ens
fordel. 1. til bedste (foren); til gavn (for
en). Hver Raadgiver kommer medRaad;
men der gives den, som raader til sin egen
Fordeel (Chr.VI: sig selv til gode^. Sir.37. 7.

den vending, sagerne nu har taget, kan
kun være til fordel for ham I 2. saaledes

at det økonomiske udbytte tilfalder en (nu
kun: til fordel for en). Det Byerygte, at

Fiskerne til min Fordeel skulle opføres i

Morgen Aften. Etv.VIII.204. Haver ryd-
des, Træer fældes, grønne Vænger jævnes
og Strandkanter reguleres — til Fordel
for driftige Forretningsmænd. Drachm.IX.
28. I Morgen Aften giver kjøbenhavnske
Solister en Underholdning til Fordel for

en syg Kamerat. Po?."/»i95^.5.sp.4. (det
taler) til hans fordel olgn., paa en
maade, som er fordelagtig for, vidner fordel-

agtigt om ham. Det var uden Tvivl at be-
dømme ham for meget til hans Fordeel.
Eiv.VI.167. *Maaskee min Tale vil |

Al-
deles til min Fordeel (o: gunstigt) stemme
jer. Oehl.D.105. det taler til hans fordel,

at han ikke indlod sig med denne noget
tvivlsomme person

i

(forandre sig, tage
sig ud) til sin fordel olgn., paa en for
en selv fordelagtig (heldig) maade. da jeg
var saa usigelig glad, har jeg maaskee
ogsaa viist mig her mere til min Fordeel,
end paa noget andet fremmed Sted. -Ba^-
ge8.JJV.lK.327. Betty var denne Aften
klædt til sin Fordeel, og meget smuk.
Gylb.Novel.II.35. Hans Liv har været et

andet de sidste Par Aar. Han har for-
andret sig og Ikke til sin Fordel. Rode.
Dg.99.
fordelagtig:« adj. [fmrdel'agii] (f for-

delhaftig. Phmixb.TG.II.Nr.4.8). adv. -t ell.

d. s. ell. (t) -en (VSO.). {ænyd. fordelac(h)tig
(HMogens.) ; efter mnt. vordelhaftich (jf. ty.

vorteilhaftj; afl. af II. Fordel) 1) (nu kun
m. overgang til bet. 2; 1. br.) til II. Fordel 2:

fortrinlig; passende; god; udmærket.
Saaledes blef Kongen Mester over denne
meget fordeelagtige Fæstning (o: Elfsborg)
som blef kaldet Nøglen til Sverrig imod
Vester-Søen. Slange. ChrlV. 310. (Jens Juel)

10 anordnede hvad der var nødvendigt til

at Floden (o: flaaden) kunde faae den for-

deelagtigste ^iiWing. Mall.SgH.409. at an-
lægge slige Hvilebænke paa de Steder,
hvorfra Veien havde den fordeelagtigste
\]åsigt. Bagges. DV. VIII.414. Hendes Le-
gems Bygning . . er meget fordeelagtig.
VSO. 2) til IL Fordel 3: som kan bringe

fordel ell. gavn; gavnlig; nyttig; især:
som kan indbringe økonomisk vinding; ind-

20 bringende; lønnende, (ofte i forb. m. for^.

(det) vil falde dem ud til desstørre Haan-
hed, naar Folk faaer at høre hvad fordeel-
agtige Tilbud de udi saadan (fattig) Til-

stand har torl^astet. Holb.DB.II.3. Det er
ikke fordeelagtigt for Patriotismen . . at

alle Danske, som reise udenlands, maae
passere Celle. Bagges.L.1.276. Den Handel
kan fordeelagtigen drives paa det Sted.
VSO. Pont.LP.VII.153. || om ting: som kan

30 anvendes med fordel; tjenlig; passende;
egnet, ofte virker et Medicament meget
fordeelagtigt efter en Læges Forskrift,

som har den Syges Tillid, naar det der-
imod efter en andens Forskrift Intet virker.
0rst.III.74. Til Redskaber var (kobberet)

ikke fordelagtigt, ikke nær haardt nok,
saa var Flinten heåre.JVJens.Br.245.

jj

til I. Fordel 3 slutn.: som er ell. taler til

fordel for en; som er ell. vidner til gunst
40 for en; gunstig; tiltalende (ofte m. over"

gang til bet. i). Historierne give os ikke
det fordeelagtigste Begreb om denne Før-
ste. Schytte.UB.1.114. Der gives .. Stand-
punkter, hvorfra Landskabet tager sig

meget fordeelagtigt nd. Bagges.L.I.361. I

vor Tid sige vi jo om en Præst, at han
har ret et fordeelagtigt Ydre, glæde os
derved og forstaae, at han er en smuk
Mand. Kierk.VII. 208. „Maa a staa her?"

50 sa' hun og stillede sig i den fordelagtigste
(o: mest flatterende) Belysning. Aakj.VB.
238.

I. fordele, v. [fwr'de'la] fordele. Høysg.
AG.185. -te e«. t-ede (Tob.l3.27(Chr.VI)).
vbs. -ing (Moth.D62. SøkrigsA.(1752).§5.
Frem.DN.173) ell. (nu næppe br.) -else (AW
Hauch.(1799).563) ell. (nu kun dial.) -ning

(OeconT.I.lO. Ørst. Læresætninger. (1820). 7.

OrdbS.). (ænyd. d. s.; fra mnt. vordelen (hty.

«) verteilen^; jf. III. dele, II. fordele)

1) (især O) give hver sin del af noget;

uddele; isæruegl.: tildele hver sin andel af
noget. VSO. *A1 den Herlighed, der fandtes

mellem mangfoldige fordeelt, |
Har Du

samlet. Hauch.SD.I.163. *jeg Farvel til .

.

Venner bød, |
Og al min Eiendom blandt
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dem fordeelte. FalM.TreD^OO. De under-
ordnede Personer i Kongens Følge , . for-

delte Arbejdet imellem sig. SchandJF.52.
(de) fordelte Rollerne. Det var næsten
altid Øhlenschlæger, de læste. Bang. HS.
46. KLar8.AH.l76. i skolerne læser ele-

verne skuespil med fordelte roller
i

2) t dele paa en uretfærdig maade, saa-

ledes at nogen ikke faar, hvad der tilkommer

sammen og lod sig rulle ned af Volden.
Etlar.GH.II.26o. | spec. (fys.): om det, at et

legeme lades m. elektricitet ved at blive bragt
i nærheden af et elektrisk legeme. Paulsen.
11.271. Christiansø'ys.8.

4) (videre udvikling af bet. 8; med.) m. h. t.

hævelse, betændelse olgn.: bringe til at
sprede sig og svinde jævnt. Forstoppelser
i Underlivet (har man) fordeelt ved Olden.

ham; forurette; forfordele. Han mener lo Tode.ST.I.lo2. jeg måtte ligge en 5-6 uger
sie i nogle Poster at være fordeelt. FSO.
mO. B narre; bedrage. vAph/1759).

3) (især tu) adskille (et hele eli. flere

sammenhørende dele) i enkelte (bestand-)
dele ell. grupper. 3.1) dele (Ill.l) og an-
bringe paa forskellige steder med en
vis afstand ell. i en vis orden; sætte paa
eU. anvise (hver sin) plads, (prætorianeme)
laae i Augusti Tiid fordeelte udi Staden;

for at fordele en svulst i underlivet. JJ>
Jørg.ER.lo3. En Betændelse kan stundom,
medens den endnu er i Udvikling, for-

deles o: standses i sin Udvikling. Pannm.
221. især i forb. fordelende midler
^urter olgn.): Varm Viin er et bekiendt
fordeelende Middel efter Fald. Tode.STJ.
190. Fordeelende Omslag. Apot.(1791).81.
hun (søgte) om at behandle syge med et

Men Tiberius lod dem alle føre uden for 20 dampbad med fordelende urter. AarbKbh
Rom, hvor de formerede en bestandig
LeyeT.HolbJIerod.97. Folckene vare for-

deelte, og Alting var paa reede Hender,
klart Deck. Æreboe.85. unge Mennesker,
som gik fordeelte i mange smaa Hobe.
Ew.VI.6. Neh.9.22(Chr.VI afvig.), fordele
børnene i klasser I H f (overf.) i forb. for-

dele i, d. s. s. III. dele 1.3. man (kunde)
endnu i flere Periodos . . fordele denne ene
Fenodus. HøysgAGJ74. y refl. eli. i pass. 30 11.106.

.AmtJ 920.29. | (især spøg.) billedl.: »Skjal-
des Kvad . . I De tør vel nærme sig til

Enke-Borgen, | Vil ej adsprede, kun for-

dele Sorgen. GrundtvJ'S.VI.281. hun søgte
dog i sine store Selskaber . . at fordele
Smærterne, saa de enkelte (af familien),
der nødvendigvis maatte indbydes, druk-
nede i den Sværm af lysende Navne, der
samledes i (hendes) SidoneT.Nathans.HD.

m. refl. bet.: dele sig. Fiskerne og Fisker-
inderne fordele sig i to Hobe paa Strand-
bredden. £tc.F.i4 7. »Muntert Sværmen sig
fordeler

|
Paa den friske Blomstervang.

Bødt.24. nu især overf.: lade sig dele i for-
skellige grupper; „falde". Folkemængden (i

Frederiksborg amt) fordeltes i 1911 i følgende
Erhvervsgrupper. Trap.*II.6. som vbs. uden
refl.pron.: Naar et Skillerum (o: i en byg-

By ((D, nu 1. br.) m. h. t. lysvirkninger,

farver olgn.: gruppere (lys og skygge osv.)

saaledes, at der fremkommer en vis helhed;

sammenstille ell. anbringe paa rigtig

maade. Moth.Do9. vAph.(1759). D&H.
\\

f part. fordelt brugt som adj.: som bestaar

af to (m. hinanden skiftende) farver; fler-

farvet. Kirke-Gulvet er belagt med Norske
Marmor-Fliser af fordeelte Farver. EPont.

ning), som ikke er helt gennevagaaende, 40 Atlas.II.104. jf.: Jerusalems gader skal
passer slet i Inddelingen, kan man lade det
ude af Betragtning, og uafhængigt af den
øvrige Fordeling (o: af bjælkerne) efter Om-
stændighederne dække det med et kortere
Stykke Tømmer. Gnudfzm.Husb.13o. Be-
folkningens Fordeling i 1901 efter Køn,
Alder og ægteskabeUg StUhng. Statistisk

Aarbog.1908.177. 3.2) adskille (paa en vold-

som maade) i uregelmæssig grupperede dele;

legges fordelede (1871: brolægges^ med
beril og karbunkel. Tob.l3.27(Chr.VI).

II. ferdele, v. [fmr'de'la] -te. vbs. -ine
(Sal.WIII.431). (glda.d.s.; sa. ord som I.

fordele; j/. IV. dele;jMr., foræld.) egl.(for-)
dømme eU. domfælde; fastslaa retslig, at en
sagsøgt ikke vil opfylde en ham over for sag-
søgeren paahvilende forpligtelse; især i perf,
part. brugt (som adj.) om den sagsøgte, be

bevæge eU. føre i forsk, retninger; adsprede ^slijldis fordeelt Mand ej for Retten,
(1); sprerfe. t de bleve aUe strax fordeelte ^

— """" -^ ^

(1871: jagede fra hverandre^ i staden.
lMakk.ll.47(Chr.VI). || m. tings-obj.*Solen
Taagerne fordeler. PaijlfJ^F.557. isærtiegl.:

de andre (stænger i Monierværk), som kun
skulle tjene til at give Sammenhold og
fordele Belastningen, og som derfor kunne
være tyndere, kaldes Fordelingsstænger.
6ntidtzm.Husb.179. P refl., m. tings-subj.;

men hans Vederpart lader hannem Upaa-
anket gaa i Rette imod sig, da kand Veder-
parten ej, siden Dom udi Sagen gangen
er . . igienkalde. Dommen. 2)i.i

—

9—5.

Vidner nogen Mand i Tingsvidne, der
fordeelt er, eller dømt tU sine tre Mark,
da fælder hånd ingen uden sig selv. s»28/.

1—13—29. Moth.Do9. Matzen-O-ILlSOff".
Fordeler, en. I) (1. br.) til I. fordele 1;

tseer om taage, røg olgn.: sprede sig. Yiao person, son^ fordeler noget. »Næst ved ham
ere nu i det brusende ØiebUk, da Uveiret
enten skal slaae ned, eller fordeele sig.

8kVid.IV.136. Skyerne og Taagen for-
deelte sig meer og meeT.Bagges.DV.XI.
127. (han) affyrede en Pistol. Førend
Krudtrøgen havde fordeelt sig, krøb han

sad Madens Fordeler,
|
Han, der utrætte-

lig gav til Gjæsterne, hvad de forlangte.
Hrz.D.1.83. (nogle) egne sig til som Under-
søgere, Ledere eller Fordelere at virke i

filantropiske Foreningers H\eneste. Høffd.
E.4ol. 2) t til I. fordele 2 sLutn.: bedrager.
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vAph.(1759). 3) (især fagl.) fiZ I. fordele 3:

person ell. apparat, ved hvem ell. hvilket der

finder en fordeling sted, fx. om det system

<if rør og haner i dampanlæg, hvorved dam-
pen fra hovedledningen fordeles til de min-
dre ladninger. OrdbS. || spec. (telef.) i tele-

fonanlæg: 1. det fastt mellemled ml. lednin-

gerne i et hovedkabel og ledningerne i de (til

forsk, sider udgaaende) mindre kabler. 2. det

mekaniske, bevægelige mellemled, v. hj. af
hvilket der udsøges og tilknyttes en ledig af-
gaaende ledning til en ankommende, saa en
trafikvei dannes. SaUVIII.431. OrdbS.
lordelhaftig^, adj. se fordelagtig.

fordeli^, adj. se forderlig.

Ferdelmss-, i ssgr. (især øj til I. for-

dele, især i bet. 3. -anlseg^, et. Fordelings-
anlæg . . er den Del af et elektrisk Anlæg,
hvor Hovedfordelingen af den elektriske
Energi finder Steå. Hag.IV.182. -bord,
et. bord i et højspændingsanlæg, hvor forsk,

ledningsgrene mødes (jf. -tavlej. Ved Høj-
spændingsanlæg anvendes ofte i St. f. en
Tavle et pultagtigt Bord, Fordelingsbor-
det, eller en Søjle, Fordelingssøjlen. 5a^.
IV. 184. -glider, en. glider i en damp-
maskine, der leder dampen ind over og under
stemplet. OpfB.^III.580. -maskine, en.

elektrisermaskine, der frembringer elektricitet

væsentlig ved fordeling. Paulsen.II.306. Chri-

8tians.Fys.58. -rnlle, en. ^ til fordele 3.i

:

fortegnelse over mandskabets fordeling til de
forsk, ombord forefaldende arbejder, -rolle:
Harboe.MarO. -stange, en. se u. I. for-

dele 3.8. -sfljle, en. se u. -bord. -tavle,
en. (jf -bord). LandbO.IV.422.
Fordels-, i ssgr. (1. br.) af H. Fordel.

-8kib, et. [II.3] (bogtr.) mindre, smaljærn-
ell. zi7ikplade (,,skib"), hvorpaa sætteren ved

aflægningen anbringer overskrifter, titler olgn.,

som kan benyttes uforandrede i den flg. sats.

Selmar.^58. f -tab, et. [n.3] (jur.) vinding,

som man er gaaet glip af ved en andens
(retsstridige) handling (lucrum cessans). Nør-
reg.Privatr.V.276.
Ferder-del, en. se I. Fordel.

t forderlisf, adj. (ogs. fordelie. Cit.1782.

(AarbVejle. 1922.29)). {ænyd. forde(r)lig,

førde(r)lig; fra mnt. vordelich eU. ty. for-

derlich; afl. af fordre; jf. beforderug) 1)

(jf. fordre l.ij hurtig; rask; som adj. især
i superl. i forb. med (det) forderlig-
st(e) ell. med forderligste lejlighed C FiSO.),

{ænyd. d. s.) skyndsomst; hurtigst mu-
ligt, (min) Courier . . bragte brev . . at

Jeg mig med forderligst did hen (o: til

zaren) skulde forføje. JJuel.406. Skiftet ef-

ter afgangne Frøken T. (skal) med for-

derligste . . til Ende bringes. Adr.^hl762.
sp.l2. 'Han beder ham, al Flid anvende,

|

Og ham med forderligste sende | Den
beste Karl derfra. We8s.96. vi vil med det
forderligste forvente en Liste over de .

.

Under-Officierer, der . . ere Udlændinge.
MR.1774.564. VSO. || som adv.: hurtigt;
snart, det, som ei ligger magt på, skeer

altid forderligere, end det, som er msigt-
paliggendes. Moth.F321. *vi (komme) paa
samtlig Byens Vegne

| Ydmygelig at re-
qvirere:

|
De ville Deres Haar, som for-

derligst, atskieTe.Storm.FF.lSO. (ordren)
fulgte og strax, at hånd forderligst vilde
foretage Curen. Seidelin.238. 2) (jf. fordre
l.i) som er til gavn ell. hjælp for en; gavn-
lig; behjælpelig (jf.hetoTåeTiig). dumén-

10 te det skulde være mig meget forderligt.
Moth.F320. At være een forderlig paa sin
Reise, i sit Forehavende. FSO.
t fordestillere, v. se u. VI. for- 3.

fordevind, adv. [fmrda'ven'J {fra nt.

ell. holl. vor de wind, foran vinden; jf. for
vinden u. IV. for 11) J, med vinden ag-
ter ind (mods. bidevindj; plat. dreje for
di Ymd.vAph.(1759). Enten vi seilede bi
de Vind eller for de Vind, veed jeg ikke.

20 Ew.(1914J.IIL280. Harboe.MarO. Scheller.

MarO. jf. : dette Fartøj duer egentlig ikke
til Fordevindssejlads; vi tager for me-
get Vand ind agter. Drachm.SS.51. Schel-

kr.MarO. dér ligger hele Fordevind-
sejleren, lige klos opad os. Drachm.VT.
215.
fordi, adv. og konj. [fmr'di-, dagl. fco'di-',

fco'de] fordi. Høysg.AG.4. {æda. konj. for thy
(ell. thetj at, glda. konj. og adv. for thy,

30 oldn. konj. fyrir J)vi at, adv. fyrir J)vi; fra
14. aarh. haves eksempler paa, at at udelades
i konj., men helt har denne brug aldrig været
tabt af sproget, og den lever endnu i vulg. og
mindre omhyggeligt spr. samt i dial. (se bet.

2.1^ II af præp. IV. for og æda. thy, dat. ent.

n. af thet; jf. des 3, efterdi, IV. for 21.4,

for det (at) (se u. IV. for 12.8;, thi)

A. som adv.

1) (nu kun foræld, (især efter folkeviserne)

40 ell. dval., se MDL. 130 (Lolland) og Feilb.L
353 u. forrij paa grund af ell. som følge af
det i det foregaaende omtalte; derfor (1);

for det. *Fordi træder Ebbe Skammelsøn
saa mangen Sti vHå. DFU.nr.44.1. *„vel
maa I grue!"

|

— „Fatter Eder, Hr. Stigl— Hvad sørger I fordi?" I
— „Saa hørl

Min Fortælling er ikke forbi." Hrz.V1.61.
•Aldrig Konger længer —

|
fordi ingen

Trælle! | lydig mod Kærligheds Lovbud
|

50 alle af sig selv. Drachm. VS.198. "Han er
træt i Fod eller Hu, fordi

|
mon langsomt

han skride. Gjel.Br.108.

2) m. efterfølgende konj. ell. adv. 2.1) fordi

at som konj. (nu især vulg. ell. dial.). i. d.

s. s. fordi 3. *Tak, fordi at op Du stod,
|

Og fik Døden under Fod! Kingo.185. *Du
vU nok give mig en Skose, Broder!

|

Fordi at mine Fødder er saa store. Oehl.

A.331. det var, fordi at de pralede saa

60 frygteligt bag ener.HCAnd.Vl.ll2. Skov-
gaard var den eneste, som der burde være
Tale om . . fordi at han er født dertil.

Cit.(JoakSkovgaard.VD.38). f d. s. s. fordi

3.2: fordi at Virkningen er altid saa stærk
som Igienvirkningen i begge Corporer,
maae begge nødvendig bevæges. Kraft.

I
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{KSekkSkrJIlJ241). 2. (sj.) d. s. s. fordi 4.

*De døbe det i mørke Midnatsstund,
|

Fordi at Trolden Intet skal opdage. OeM.
L.I.63. 3. (sj.) d. 8. 8. fordi 5. Fordi at det
nye Testamente . . anfører Steder af det
gamle Testamente som Spaadomme om
Christus, flyder dog ingemunde heraf, at

det gamle Testamente har Spaadomme om
ham. Eorreh.II.238. 2.2) fordi om {jf. ænyd.
fordi skønt (KalkJII.867) samt FalkT.Synt.

258; foræld, ell. dial.) som indrømmelses-kotij.

:

d. s. s. fordi 5. han kunde vel ikke blive
fordærvet, fordi om sligt var hændt for

ham een Gang. JakKnu.ML.63. fordi om
hun var fattig og maatte arbejde for sit

Brød, holdt hun sig for lige saa god som
de anåre. AndXx.DM.IV.97. Faar jeg da
Hævn, fordi

| omJeg nu vog ham, midt i

Sjælens L\itnng?VØsii;rberg.Shak.II.82. 2a)

t fordi saa {ænyd. d. s.) som konj. : d. s. s.

fordi 8.1. Gram. Xtuleus. 1443. „dersom I

veed nogen beskeed om, hvorfor Don-
mene græder, da . . sig mig det." — »Hvi
saa?" — „Fordi saa. Det skal I viide, jeg
er hendes Faster." JBPauUuSB.9.
B. som konj.

3) som aarsags-konj., til betegnelse af
dels en naiurlig eU. real aarsag, dels en logisk

grund ell. bevæggrund: af den grund at

(jf. da, efterdi, eftersom, siden samt FalkT.
Synt.257f. Mikkels.Ordf.529ff.). 3.}) i bisæin.

efter en foi-egaaende hovedsætn. (dronningen)
havde allene Konge-Magten fast til sin

Døds-Dag, og det, endeel, fordi Kongen
var kun et Barn, da han kom paa Thronen,
eendeel ogsaa, fordi saadant skeede allene
ved hendes Befodring. ^o«>J)fl.J.5i4. (et)

Nidskrift, der giør Lykke, ikke fordi det
er vittigt, men fordi det er grovt. Rahb.
Tilsk. 1796. 710. »Vor Lov -Sang lad op-
komme

I
Til Gud fra allen Stad, |

Fordi
Hans Ord mon klinge

|
Saa vidt nu over

Land. Grundtv.SSJ.30. vi kalde ham den
Algode, fordi alt Godt er fra ham. Mynst.
BetrJ.103. 'Skal vi frygte fordi han truer
raed Feide? HrzJSvD.125. det kunde være
ret morsomt, naar Hvirvelvinden føg med
saadanne Billetter — ikke fordi man bry-
der sig om dem; men interessant maa det
dog være. Goldschm.VIII.124. 'Vi ser vor
fremtid fast imod

i
. . fordi vor sag er god.

NMøU.R.93. Vi havde meUem Poplerne et

Lysthus, der var meget berømt, fordi det
var i to 'Etager.Buchh.UH.o. || indledende
svar paa en foregaaende spørgesætn.: hvorfor
gifter man sig? Fordi Ens Frænder har
bestemt det saa. CKMolb.Amb.92. 3jz) CO t

foranstillet bisæin., især tU betegnelse af lo-

gisk grund eU. bevæggrund: da (13a); efter-
som (2), Fordi det nu var overmaade
varmt, saa tog jeg intet andet, af Baaden,
end min Bøsse og Parasolte, det er, min
Skygge-Hat og begav mig paa Veyen.
Robinson.1.220. *0g fordi det havde saa
lærd Maneer,

| Halvt som en Præst, halvt
som en Barber,

| Blev Æslet kaldet: Dot-

tore. DrachmJ).76. 3Ji) (&, I br.) svarende
tU et følgebiord olgn. i hovedsainingen (jf.
derfor 2 samt Mikkels. Ordf. 531). fordi I

har træffed paa en skarnagtig Døyenicht,
derfor skal alle brave Folck høre ilde hos
jer. Kom GrønnegJI.274. Jeg anfører denne
Tvivlsgrund blot af den Aarsag, fordi man
endogsaa i Lægekonsten giør saa meget
af den . . Sætning, at den Ting er bedst,

10 som har været længst i Brug.Tode.ST.II.
61, Fordi Knud den Store beskyttede
Christendommen og var selv Christen,
derfor tog Afguderiet i hans Tid meer
og meer åi. Mall.SgH.ll. just derfor hed-
der den (o: guds naade) „Naade", fordi

den er ikke tortient. Myn8t.Præd.*''/i 1848.
17. Derfor er Du Jøde, fordi Du skal nægte
Dig selv Noget for Guds Skyld. Goldschm.
V1II.63. 3.4) (især talespr.) efter en hoved-

20 sætn. af subjektivt indhold, udtrykkende en
meningstilkendegivelse, følelse 61^., og ind-

ledende en bisætn., der svarer ttl en at-sætn.

styret af præp., især for (jf. I. at 1.S, 3s).

Troede jeg hende, saa var jeg og vred
paa mig^ selv, fordi (olm.: over at^ jeg
troede. Eic.(1914).1.63. jeg havde Dennes
Forbøn at takke, fordi (alm.: for at^ jeg
til Afsked fik Lov at kysse hendes Haand.
Gylb.II.28. Gud! jeg takker dig, fordi

30 (1819: jeg takker dig. Gud! at^ jeg ikke
er som de andre Mennesker. i/UC.iS.ii

(1907).

4) (dagl.) indledende hensigtssætn. : for at.

Naturen har givet os Øyne, fordi vi skal
see os for, og Hænder, fordi vi skal føle

os foT. Holb.Usunl.I.l. en stor Appelsin,
som en Citronkone forærede mig, fordi

jeg skulde erindre Herren om Betaling
for de to hundrede ØsteTS.Wiwet.(Rahb.

40 LB.II.401). *(8torken) havde lange Bene
|

Og dertil skrappe Laar,
|
Det var fordi

han ikke skulde falde omkuld, | Og slaae
Fadene i Skaar. BoisensViser.326. „Hvorfor
lægger man egenlig Mynter ned under
Grundstenen ?" . . „Det er, fordi, naar den
nuværende Civilisation er forsvunden og
Alting ligger i Ruiner, de nye Folkeslag
da ved tufældig Gravning skulle finde
Tegn, hvoraf de kunne studere dem tU

50 vor Historie." Gold8chm.HjUI.242.
5) (w. overgang til indrømmelses-konj.; vist

udviklet af forb. som fordi om, fordi skønt
(se ovf.), jf FalkT.Synt. 258 og Mikkels.

Ordf.531) som betegnelse for, at man ikke

fra et faktum tør slutte sig til et andet:
selv om. 'Kom, arme Sjæl, som intet har

|

Af Verdens Guld i Hænde, | Tænk ei,

fordi Din Haand er bar, I Din Gud Dig
ei vil kjende! Kingo.47. en Mand . . kunde

60 være en stor Mand i een Green af sin
Konst, fordi han var en Fusker i en anden
Green deraf. PAHeib.R.I..W6. *Men fordi
det Skiønne visner, var det jo dog skiønt
engang. Oehl.Aml.267. fordi man har en
Pukkel paa Ryggen . . kan man gjeme
have et Hjerte i Brystet alligeveL CBemh.
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NF.XII.288. Fordi vi sidder og syr og
fortjener vores Brød, behøver tiun ikke
at foragte os. SMich.S.159.
fordigte, v. [frnr^deadQ] -ede. (af I.

digte; jf. VI. for- 2.1 ; 1. or.) m. h. t. emne,

form olgn.: ødelægge, fordærve ved digt-
ning. 'Linjens Renhed blev fordigtet

|
af

en Skaber-Saracén. jTomZ^rist-F. 75. || især

part. fordigtet brugt som adj.: som er

anvendt for meget i digtekunsten; som p.

gr. af for stærk benyttelse er blevet triviel i

poetisk henseende. *Hvad skulde jeg da digte

om?
I

Vor Jord er saa fordigtet. Wi/sf.£).

1.60. *Det hagler med Noveller, det fyger
med Versl . . |

Hvor er Gratierne og Mu-
serne henne ? I Sproget er fordigtet — nu
slaar de det plat. Kaalund.366.
fordjæTle, v. [fcnridjæ'vle, -'djæu'la]

-ede. (jf. fordjævlet og ty. verteufeln; sj.)

gøre til djævel, om dét er mig, der .

.

efter Lune og Lykke forguder og for-

dømmer? fordiævler, sagde jeg gierne,
dersom dette Ord fandtes i Eders Sprog.
Rahb.LB.II.351. Blive Sønnerne af de
frommeste Fædre her i Danmark nu ikke
til glubende Djævle, er det ikke vore ger-
maniske Brødres Skyld: de har gjort hvad
de kan til at fordjævle sig selv og hele
Verden. Ing.EF. ¥111.193. fordjævlet,
adj. [fmr'djæ'vlaf, -'djæu'laf] (sj.(ved paa-
virkning fra nt.) fordyvlet. Holb.Jep.1.6).
(ænyd. d. s.; afl. af Djævel, jf. ty. verteu-
felt (nt. verdiiweldj samt fordjævle; nu sj.)

besat af djævelen. vAph.(1759).inåisé[ve
Naturen . . lægges det onde Princip; den
er forbandet, iorå\æv\et. Brandes.VlL629.
Aakj.M.oG.

\\
(nu næppe br.; jf: „Talespr."

Levin.) m. svækket bet.; i udtr. for stærk
ærgrelse, vrede olgn.: fordømt; forban-
det; infernalsk; djævelsk (2.i). ChrBo-
rup.PM.394. *En reent fordiævlet Hoste.
Bagges. ComF. 142. *med en fordiævlet
Trolddom

|
Har du forført min Hustru.

0ehl.VI.82. som forstærkende adv.: Denne
Karl holder fordieviet meget af jer. JBTow

Grønneg. III. 44. Cit. 1771.( Gadeordb.^ 323).
Det seer fordiævlet ilde ud med den Sag.
vso.
fordoble, v. [fcor'dcobla, prov., gldgs.

->då-'bl9] (ifordubU.Slange.ChrIV.276). -ede.

vbs. -ing (s. d.) ell (sj.) -else (Kierk.XII.189),

\ Fordobbelse (Holb.Hh.IL360). (efter ty.

verdoppeln; jf. II. doble og duble) 1) for-
øge med lige saa stort et kvantum, som der i

forvejener; gøre togange, dobbelt (1) saa
stor ell. stærk som det til grund liggende
eller almindelige. Moth.D84. man (lod) for-
doble Vagten paa Slottet. HolbS>H.IIL102.
OeconT.1.44. Pont.LP.VII.190. (byen) har

fjort det fænomenale Kunststykke at for-
oble sin Handel, sin Velstand og sit Ind-

byggerantal paa — ét Aarl Cavling.A.1.398.
(1. br.) refl.: *Solen for ham gjorde Holdt
i sit Løb,

I
Og Dag sig fordobbled til

Tvende. Grundtv.SS.IL186. \\ 4^ (1. br.) i

bridge: d. s. 8. II. doble 1, duble. 2) (jf.

dobbelt 3; især Gi) m. vagere bet. (især m.
abstr. obj.): forøge; gøre større ell. stær-

kere, de fordoblede deres Skyden mod
Staden. Holb.DH.III.339. (han) fordoblede
sin store Høflighed og Ydmyghed. Ew. VI.
99. *over voxende Floder, som Høstens

|

Regn fordobbler, han ga&er. Heib. Poet.

VIII.68. Hele denne fordoblede (Brandes.
E.124 : potentserede^ Lidenskabelighed er

10 det tredie fremtrædende Karaktertræk hos
Eleonore. Brandes.IV.88. refl.: Hindringer-
ne fordoble sig ved Opsættelsen.^asf^.^aT.
279. i forb. fordoble sine skridt (jf. ty.

die schritte verdoppeln, fr. doubler sespas)
gaa hurtigere. CPRothe.JN.196(jf.Priebst.An-
merkninger.(1756).12). Ing.VS.III.220. e.br.

3) O'/", tre-, fir(e)doble C«. II. doble 2), ty.xev-

zehnfachen osv.; sj.) i ssgr. som fortidoble,

gøre et tal ti (osv.) gange saa stort. Regje-
20 ringerne være retfærdige, de . . afskaffe

staaende Armeer, Hofpragt, og andet som
fortidobler (nu: tidobler) Paalæggene.
Politievennen.l 798/99.131. Fordobling ,

en. vbs. til fordoble. 1) som, vbs. (især i

forb. m. gen. ell. præp. ai). Moth.D84. vAph.
(1759). Vagtens . . Fordobling. 7S0. lange
Vokaler (i finsk) betegnes i Skriften ved
Fordobling. VilhTJioms.AfJi.II.4L Mikkels.

Sprogl8.12. \\ (bot.) det forJiold, at der i

30 stedet for eet organ optræder to. SaUVIII.
432.

II
spec. cT: Fordobling (er) en enkelt

Stemmes Besættelse i Octav eller Enklang
med flere Udøvende for at fremhæve Stem-
men. Saaledes kan et firstemmigt Chor
udføres af flere end 100 Personer. Geb.
MusK.64. 2) (fagl.) konkr. : (tyndere) styklee

materiale, som anbringes oven paa ell. under
noget for at styrke det olgn. Funch.MarO.
11.41. ScJieller.MarO. \\ (bygn.) dekorativt

40 formet træstyklte, der limes paa fyldinger.

OrdbS.
Fordom, en. ['fcnridcom'] flt. -rae. (fra

omkr. midten af 18. aarh. efter ty. vorurteil,

som er overs, af lat. praejudicium; jf. I.

Fordømme; tidligere brugtes toruåfatteime- m
ning olgn. (jf.SorøSaml.I.140)) dom (I.3.i), t|
der er fældet forud uden kendskab til sa-

gen (og derfor ofte urigtig); forudfattet
mening; forhaandsmening. Man finder

50 hos de klogeste Nationer herskende For-
domme, som . . berøve Menneskene Bru-
gen af de Midler, som Forsynet har givet

dem til at forarbeide deres Lyksalighed.
JSneed.1.6. *Ei blot naturlig Drift . . ei

blot en elsket Fordom
|
Opfylde mig med

Danmarks Roes. Etv.V. 151. Som hendes
Broders Ven, saae hun ham allerede med
gunstig FoTdom..Bahb.Fort.L185. *Der spø-

ger ingen Aander; det er Fordom. Oehl.

60 AV.88. opfordre til at læse hin tids hi-

storie om igen med bedre fordomme end
dem, hvormed den i reglen læses.ADJørg.

III.17. t m. flg. præp. om (ell. (sjældnere)

for. SorøSaml.I.40) : Den Fordom, man alt

længe havde fattet om (Numa Pompils)
Bekiendtskab med Guderne, kom ham til
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Hielp.Balte.BibJ.lOl. intet i Verden er
saa skikket til at holde Almuen i Lydig-
hed, som den Fordom, den har om sin

Bestyrers ædlere Natur og glimrende Her-
komst. Bagges. NK. 313. || nu næsten kun
nedsæt, (ofte m. præp. modj: ugunstig
forhaandsmening (især: som er grundet
paa en bornert opfattelse); forudindtaget-
hed. Biehl.Haarkl.40. den Fordom, som

ansaas for særdeles stærke og velsmagen-
de og blev satte paa Bordet i et Fad, naar
Naboerne gik sammen for at smage Bræn-
dingen. 2^et/6.^X.S4. Sal* VI11.432.

II (jf.
Bærme^ O overf.: den Danske Bærme (o:

daarlige folk) var endda nok saa god som
Andres Fordraaber (alm.: Førstedraabery.
Grundtv.Saxo.il. 251. snart var Forordet
Produktionens Fordraaber, snart en Efter-

man i gamle Dage havde imod Skuespil- lo smag af den. Kierk.V.o
lerne. FAHeib.Sk.II1.302. *Der seer man,
hvad Fordom virke kan,

|
Endog paa en

ellers oplyst ^l&nd. EeibJ'oet.X.242. 'Mod
Despoti, mod Fordom og Nykker — | . .

vi kæmper uforsagt. Eostr.SpTJ.l. Hver
enkelt Tidsalder har . . sit særlige Begreb
om ægteskabelig Lykke og medbringer
ubevidst dette som Fordom tU Bedømmel-
sen af andres. TrGelsL.XII.202. O For-

Fordraabnings-pnnkt, et. (jf. for-

draabe; fys., nu næppe br.) d. s. s. Dugpunkt.
0rst.ChemFhys.12 (se u. Bedugningspunkt).

I. Fordrag^, et. se Foredrag.
II. Fordrag^, et ell. (sj) en (Tychon.

AB. 234). flt. d.s. eU. f -e (Holb.Staat.537)
ell. t -er (Slange.ChrIV.815). (glda. d. s.;

efter mnt. vordrach(t), Jf. ty. vertrag; egl.

vbs. til fordrage) 1) (jf.l.Urag 4; nu hin
doms-, i ssgr. [ifmrdoims-] af Fordom. 20 diaZ.^ opsættelse; forsinkelse, jf. Feilb.
~ • - -

- ^.. --fri, adj. som er blottet for fordom; uhildet.

hendes itine og fordomsfri Anmærkninger
giør, tilligemed hendes blide Væsen, hen-
des Samtale yderst behagelig. i^rSneerf.J.

457. (Bille) var et stort journalistisk Ta-
lent, sit Partis største og fordomsfrieste.
Schand.O.I.196. det er dette ofte barnlige,
men altid fordomsfri (Brandes.E.216: Ube-
rale; Forhold til det Hedenske . . som

komme i fordrag, (bomh.) blive for-
purret, forhindret. Esp.428. 2) (foræld.) jf.
fordrage 4.i: overenskomst (i mundtlig
ell. skreven form); forlig; traktat. Ingen
Udlændiske imod oprettede Fordrag . .

maa med Arrest he\eggis.DL.l—21—6.
Med saadanne og fleere deslige Tractater
og Fordrage haver man søgt at befordre
vor Handling (o: handel) udvortes. Ho/6.

Katolicismen skylder den kunstneriske 30 Staat.537. ved Fordraget i Hindsgavl (var
Glans, hvormed den evigt vU straale i

\eråens\i\storien.Brandes.lV.148. Pont.LP.
V1I.162. -fri-hed, en. Hrz.VII.8. I Sel-
skabets Holdning . . sporedes der Paavirk-
ning af evropæisk Fordomsfrihed.Poni.iP.
VIj22. -fald, adj. (Moses) havde hver-
ken med troeskyidige Spartanere, eller
med Fordomsfulde Romere at giøre. Balle.
Bib.I.102. (nu kun nedsæt): 0r8t.VI.116

det) fastsat, at disse landflygtige Statsfor-
brydere (ikke) maatte komme . . den dan-
ske Konge . . for Øie.Ing.KE.II.3. Det
var ikke sjælden Tilfældet, at enkelte
Sogne (i Ditmarsken) paa egen Haand
havde Fejder og sluttede Forlig og For-
drag med fremmede Magter. FabriciusJ).
11.63. jf. Arve-, Freds-fordrag.
fordrage, v. [fmr'dra'qa] fordråge.

her viser den Videnskab, der just vil be- 40 Høysg.AG.142. præt. f -drog (Holb.DH.I.
kæmpe Fordommene, sig som den for
domsfuldeste af alle.Heib.Pros.II.441. (han
har) Blik for hendes Hovmod som Prin-
sesse af Blodet og føler det Fordomsfulde
deri.Brandes.IlI.174. -fald-hed, en. (ned-
sæt), hører, med hvilken UkjærUghed og
Fordomsfuldhed de dømme.Levin.(BerlTid.
">/9l84o.3.sp.2). TopsJI.253.
For-draab, en. se Fordraaber

184. Pamela.II.104) eU. f -ede (Graah.PT.
257); part. -draget, flt -ne (ElevenfMJ.75).
vbs. (sj.) -else (Moth.D115. VSO. Hjortø.F.
12), jf. n. Fordrag, (glda. d. s. i bet 2-4
(Kalk.I.608f. Rimkr.); i bet S og å fra mnt
vordragen (jf. ty. vertragen^; af VI. for-
og III. drage)

. O t (jf- III. drage 1^ refl.: overanstrenge
sig ved at trække ell. slæbe noget; forslæbe

fordraabe, v. [fmr^drå-hs] -ede. vbs. 50 sig. Hesten kan snart forc&age sig paa
-ning (ØrstIX.15. SMJørg.Chem.75). «
VSO/1802); vist dannet af Ørst. (efter tor-
dampe) som afi. af I. Draabe; kem.) m.h.t
luftarter (især damp): bringe til at antage
draabeform (ved afkøling olgn.). ØrstJX.
15. Luftarter, som det ikke lykkedes at
fordraabe. SMJørg.Chem.74. Ved stærk Af-
køling fordraabes en Del af Vanddampen,
og den falder ned som Regn.HBasm.Kemi.
213.

Fer-draaber, pi. [V.2.3] (f -draab, en.

(jf. Draab;. Moth.D94). (fagl, nu l. br.) stærk
brændevin ell. vinaand, der fremkommer som
første destillat ved alkoholfabrikation (jf. Ef-
ter-, Førstedraaber;. Funke.(1801).II.o85.
»Fordraaberne" eller .Kobberdraabeme"

saadanne svære Læs. VSO.
jj

part. for-
draget som adj.: forslæbt, fordragedt .

.

kaldes det bést, som er forslæbt. Moth.
D114.

2) t (jf. IL Fordrag 1 samt I. Drag 4, IH.
drage la) trække i langdrag; forhale; op-
sætte, jf. jy. fordragen, ligegyldig med sit

arbejde, smølevom || refl.: trække ud; træk-
ke t langdrag. Med saadanne og fleere

60 Disputer fordrog sig Tiden. Slange.ChrlV.
662.

3) (jf. m. drage 12; vist egl: bære helt
ud) især m. h. t. noget smerteligt ell. ube-
hageligt: bære; udholde; taale. (nu kun i

inf., styret af kunne og i forb. m. nægtelse).

3.1) (nu næppe br., jf. dog Feilb.) i egl bet.

V. Rentrykt */ii 1922 21
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det var i mit hierte, som en brændende
ild havde været indelukt i mine been;
og jeg søgte med møye, at fordrage det
(1871: holde det ud), men jeg kunde ikke.
Jer.20.9(Chr.VI). Jeg er ikkun bange, at

min Dotter ikke kand fordrage den store
Hede, som er i Abyssinien. Holh.DR.IV.7.
•Maaskee han ikke selv fordrager megen
^^nse. Anti-Spectator.l o. *0\ kunde hun . .

vort Nordens Kuld fordrage. Bagges.II.100.
Skulde virkelig . . dette store Legeme have
antaget en saa svag Natur, at det ikke
kan fordrage Hestekjød. Blich.III.529. Den,
der haardfør kunde fordrage alle Veirligets
Forandringer, Hede og Kulde. Kierk.IX.
316.

II
m. overgang til bet. 8.2: dette finder

Naade, dersom Nogen af Samvittighed for

Gud fordrager (1907: udholderj Gien-
vordigheder, naar han lider uretfærdigen.
lPet.2.19. (kærligheden) fordrager (1907:
taaler; Alt, troer Alt, haaber Alt. ICor.13. 7.

Frygt for at støde en eller anden, som
man vidste, ikke kunde fordrage Sand-
heden. Birckner.Tr. 157.

II
m. overgang til

bet. 3.3: Du lugter saa stærkt af Hvidløg,
jeg kand ikke fordrage den Stanls.. Holb.
Abrac.I.l. 3.2) (uegl. anv. af bet. 3.1 ; nu
næppe br.) slaa sig til taals med; skikke
ell. finde sig i. Gierne fordrage I jo

(1907: finde I eder jo i^ Daarer, efterdi

I ere kloge. 2Cor.ll.l9. jeg kand ikke for-

drage, at mand vil tvile paa min Ærlighed.
IIolb.llJ.III.6. Dyrene maae fordrage .

.

megen Uret. Eilsch.PhilBrev. 98. Sarace-
nerne forekastede de Christne, at de for-

droge saadanne Folk (o: jøderne), som dog
havde dræbt ChTistVLm.Borrebye.TF.260.
hvis De vil fordrage mine Besynderlig-
heder . . vU jeg tage mig den Frihed at

underholde Dem med dette Kapitel af

mine Oplevelser. Cit.l779.(Museum.l894.I.
282). 3.3) (videre udvikling af bet. 3.1 og i)

finde smag ell. behag i; synes om; (kunne)
lide; nu som et stærkere udtr. end (ikke
kunne) lide: (ikke kunne) udstaa. *Hun
dertil ikke vil, hånd skal sig Kone tage,

|

Blant Cananiterne, hun dem ey kand for-

drage. Helt. Poet. 33. *blandt Prædikanter
hun

I
Særdeles den fordrager,

|
Der hen-

des Skabnings-Mønster kun
|
Til Text og

Indgang tager. Falst.133. *Apollo ey for-

dragede at høre, I At en Virgilius skrev
Skialdre-Sange om |

Det, som var alt for
høyt og hannem ey vedkom. Graah.PT.I.
257. Leiligheds-Poeter og saadanne kan
han ingenlunde fordrage. jE?<;.FJ.i 5. „Kan
Du heller ikke lide Henrik?" „Nej, jeg
kan ikke fordrage ham."* Drachm.TJB.235.
Faktum er, at jeg ikke kan fordrage den
Bog.JVJens.D.120.

4) (jf- n. Fordrag '2) forlige. 4.1) f trans.:

forlige; m. person-obj. (jf. bet. 4.2); (kon-
gen) blev forferdet, formanede Jøderne,
underkastede sig, og soer paa alt det, som
ret var, blev fordragen (1871 : forligt med
dem^, og fremsendte offer, ærede templen.

og holdt sig venlig mod steden. 2Makk.
13.23(Chr.VI). || m. tings-obj.: afgøre ved
forlig. Herren-Staterne . . lovede at vilde
skikke et Gesandtskab til Hans Kongelige
Majestæt af Danmark, som skulde forsøge
deres (o: hamborgernes) Sag i ald Mindelig-
hed at fordrage. Slange.ChrIV.737. 4.2) (nu
sj.) dep. ell. refl.: komme til enighed om
(noget); blive enige; forliges, de kand

10 ikke fordrages derom. Moth.D117. som
Bladet siden forandrede sig, maatte (kej-

seren) til Passau fordrage sig med (de
protestantiske fyrster). Holb.Kh.l009. Der-
som de kunde fordrages derom paa billige

Vilkaar.FSO. || være enige; enes (næsten
kun i forb. m. nægtelse og flg. med ell. sam-
men/ Alle Secter fordrage sig her lige-

som i Altona. Bagges.L.I.281. Disse Ægte-
folk kunde nu ikke længere fordrages

20 sammen. VSO. De kunde ikke vel fordrages
med ham. smsf. (sj.) som vbs.: Fædrene og
pigebørnene er de første, der skiller sig
ud, også konerne søger sammen efter
fordragelsen, familietanken er opgivet.
E.jortø.F.12.

II
m. (abstr.) tings-subj. (under-

tiden m. overgang til bet. 3/ overalt er Brød-
bagning og Sengeklæders Bagning to Ting,
som neppe kan eller bør fordrages savn-

men. Politievennen. 1801. 2511. 'Min Ærlig-
30 hed fordrages ei med eders

|
Mistænk-

somhed. irei6.Poef.JF.^60. fordi Himlens
Salighed og hans Uværdighed ikke kunde
fordrages med hinanden. Kierk.IV.143.
fordrag^elijo^, adj. [fcnridra'qali] (jf.

ty. vertråglich; afl. af fordrage) 1) f (jf.
fordrage 3.i^ som kan udholdes, taales.
Moth.Dllé. der er intet under Soolen, saa
grusomt, forskrækeligt, vederstyggeligt,
som jo var mig mere fordragelig end I er.

40 KomGrrønneg.17209. Hvad saamange Men-
neskeslægter . . have været enige i at

finde, ikke blot fordrageligt, men uskyl-
digt og lysteligt . . kan vel ikke ansees
for at være befængt med nogen . . Slet-

hed. Molb.Bl8.II.295. 2) GJ (jf. fordrage 4;
som (let) kan enes med andre ; fredsomme-
lig; omgængelig; spec: som stiller sig for-

staaende over for andres anskuelser olgn.;

tolerant, (han) er ganske fordragelig i

50 Selskab og langt fra ikke paastaaelig.
Tullin.III.228. han (var) en saare for-

dragelig og forsonlig Mand. Mynst.BlS.III.
189. I Parringstiden er Vandspidsmusene
meget stridbare, men ellers synes de at

være mere fordragelige end de alminde-
lige Spidsmus. BMøll.DyL.1.46. -hed, en.

1) [1] t VSO. MO. 2) [2] CP den evne at

kunne enes med, omgaas mennesker, taale

anderledes tænkende olgn.; (spec.) m. h. t. re-

60 ligiøse spørgsmaal: tolerance. vAph.(1759).
Han havde til Stadighed Mægling, Kom-
promis, Enighed og alle muhge Dyder,
der gaa i Retning af Fordragelighed,
Imødekommenhed og Menneskekjærlighed
paa Lager. Tops.III.232. Fordragelighed i

Trossager (Brande87E.18 : Tolerance^. Bran-
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desJV.?. Det skal ikke være nogen ned-
brydende, nihilistisk-evropæisk Klub, men
€n Klub, hvor den sande Aandsfrihed, den
5ande Fordragelighed har til Huse. iVans.

FRM.
fordre, r. ['fmrdra] (nu kun dial. fodre.

Moth.F271. Holb.Abrac.II.4. Høy8gJSJ87.
JBaden.TacitJILSSl. VS0JI.121. FeUb.).
-ede ; imp. (sj.) fordre (Engelst.Nat.lO. Kierk.
V.67) eU. (sj.) fordr (jf.EJessen.Gram.l23.
Mikkels.Sprogl.209). vbs. -ing (s. d.). (ænyd.
fo(r)dre, glda. fordre (i bet. 1:2); fra mnt.
vorderen, j/. ty. fordem og fordem; formen
fodre stammer fra ty. f fodern | besl. »».

dial. forre ^ forre sig, klæde sig (paa). Nord-
8JceUF.I.140), glda. æda. forthæ, hjælpe frem,
bort, befordre, oldn. foråa, bevæge frem, samt
«fig. further og (da.) fort; jf. I. Fore og be-
fordre)

1) befordre. 1.1) ^optaget i nyere tid

efter ty. fordern; bjergv.) befordre (1),

transportere (malm olgn.) i gruben (jf.
II. fare l.i^. (til opfyldning af hulrum ved
_grubed}-ift) vil man som oftest have nok
i det udbrudte, uholdige Bjærg, idet man
kun fordrer op til Dagen den gode Malm.
Sal.VII.1068.\^)i fremme; fremhjælpe;
befordre (8). Jeg N. N. . . lover og til-

siger, at jeg . . ai min yderste Magt og
Formue (vU) søge og fordre Guds Ære.
DL.2—9—4. Kongen udi Danmark (er)

tilgeneget (3 : tilbøjelig til) Kongen af Sver-
rig og hans Undersaatters Gain og Beste
at fordre og ioTiremme. Slange. ChrlV. 58.
•Helvede selv

| Fordrer den JHelliges Vil-
Ue.Bagges.IV.203. hans Flittighed i at for-
dre og forfremme den christeUge Religion.
Ing.VS.I.18.

2) egl.: forlange, at noget kommer frem
ell. fremmes; tilkendegive, at man vil ell. skal
have noget. 2.1) (især i mere højtid. eU. for-
melt spr.) tilkendegive (i kraft af en virkelig

eM. indbildt rettighed), at man ønsker at faa
noget (tilbage), ell. vU at noget skal ske; for-
lange opfyldelse af et givet løfte, en for-
pligtelse eU. overdragelse af noget, man mener
at have ret til; kræve, (især m. tings-obj.

(subst. (ofte vbs.), inf. ell. Bt-sætn.), der fee-

tegner det, der rejses krav om; ofte i forb.
w. af , der betegner den, til hvem kravet stiUes).

•den Stærke fordrer kiæk,
| Og frygter

Gaver meer end al Tyrannens Skræk. Eic.
III.06. *Læseren

|
. . kan billigt fordre

|

Fuld Efterretning. TBruunJI.310. I fordre
(Chr.VI: lede efterj Beviis paa, at Christus
taler i mig. 2Cor.l3.3. Den tragiske Helt
han behøver Taarer og han fordrer Taarer.
Kierk.III.110. *Hvi fordre I ikke . .

| Af
Guldkalven, som vore Bødler dyrke,

| Et
saftigt Stykke, en Mørbradsskive. Drachm.
D.36.

II (isoRr jur.) gøre et økonomisk krav
gældende; indkræve (et tilgodehavende), det
er en smuk fornemme Person, som heller
har i sinde at fordre sine Rente-Penge,
end at give Penge for at faae Salt og Viin
paa Rovedet Eolb.llJJlJ. De, som har

noget at fordre i Boet efter (N. N.) ind-
kaldes herved (til) at anmelde og bevis-
liggøre deres Krav. BerlTid.^/n 1921. Aft.
8.sp.4. y (m. overgang til bet. 3; sj.) m.
person-obj. og i forb. n». til: de Danske for-

dre dig til (nu: at faa dig til^ Dronning.
EwJIJJ268. H m. fig. adv. fordre ind,
(nu 1. br.) indkræve (penge), jeg er reist

?aa landet at fodre Gield ind. Holb.Hex.
.. 1.6. Han blev antagen til at fordre Re-

stancerne ind.FSO. t fordre op, (i^-
skedent) kræve ind. *(de) gik ind et Sted,
hvor Druer malet stod,

|
Og hvor Op-

vartningen var god. | En Sal de for sig
selv der give lod, | De fordred' op, saa
frisk de kunde,

| Og Skraal af Skaal' lod
høre alle Munde. ChrBorupJPM.147. De for-

dred op, saa lod (gud) Vagtler komme. Ps.
105.40(Lindberg). ||

A (nu næppe br.) kræve,

2a at en bestemt farve skal bekendes (5); „trække"
(trumfer olgn.). naar man er i Forhaanden
og strax kan fordre Tmmi. SpiUebog.(1786).
38. Den høiere Matador kan fordre den
ringere, naar den bliver udspilt. smst. 46.

2.2) G) m.tings-subj.: nødvendiggøre; ud-
kræve; byde (II.l). At han bør tale saa høit
og tydeligt, at Tilhørerne kunne forstaae
ham, fordrer Examens Offentlighed. Ørsf.

VL131. »Livet fordrer Handling. HaucA.
30 SCrr.96. de stive svære Dragter , . med

Pelsværk og Puffer og utallige strøgne
Læg og tunge Guldkæder, som Anstanden
fordrede, om de udendørs vUde bevare
den adelige Yærdighed. SMich.Dø. 92.

\\

(1. br.) i pass., m. subj., der betegner det, der
udkræves, og i forb. m. til, der antyder for-
maalet. nu kand her spilles en fuldkommen
Comædie, hvortil fordres en forgieldet
Herre, en skalkagtig Tienere, en fremmed,

40 som skal optrækkes, og en saadan vel
meritered Vert. Holb.llJ.1.6. til bestridelse
af denne udgift fordres mindst 8000 kroner

i

3) m. obj., der betegner den, til hvem en
opfordring rettes, og flg. adv. eU. præp.-led,
der angiver stedet eU. formaalet: tilkendegive

som sin viUie eU. sit ønske, at nogen skal ind-

finde sig (paa et nærmere betegnet sted), skal

udføre en vis handling olgn. 3.1) opfordre
til at indfinde sig; stævne; (nu si.) tjforh.

50 *n. for: fodre en for re^^n.Moth.F272.
•Forfærdelige! kommer du, | Og fordrer
mig for Dommen. EicJ.73. Man kan ikke
fordre den levende Fyrste for Retten,
uden Oprør og Vrolighed. Bagges.NE.120.
•kun for Venskabs Domstol,

j
Ei for Fyrst-

indens, fordrer jeg dig nn.HeibJ*oetJV.211.

II
i forb. m. til; fordre til regnskab,

se Regnskab, f fordre til straf, (m.til-
knytning til bet. 2a) forlange straffet, (de)

60 kunde . . have Ret at fodre ham til Straf.
Holb.Herod.75. denne Krigshærs Grumhed
i at fodre mig til Dødsstraf. JBaden.Tacit.
III.381.

II t w. fig. adv., i forb. fordre
af, (jf ænyd. affo(r)dre. Ealk.V.ll) kalde
bort (fra verden). •Best er, i sUge Ting at
lade Himlen sørge,

| Og ey formastelig

21*
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om Raad og Middel spørge, |
Hvorledes

skal tilgaae, naar Døden fordrer af,
|
Og

een af Parterne befodrer til sin Grav.
Anti-Spectator.144. 3.2) (nu sj.) især i forb.

m. til: opfordre (en fjende) til at møde (til

kamp); udfordre, (jeg) er udskicket af

Armeen at foedre en Trojaner til Kamp.
IIolb.Ul.IL7. han fordrer Satisfaction I .

,

Han fordrer mig at møde Klokken sex.

FAEeib.Sk.1.49. *De dig forgieves fordred i'o

til Kamp med Skioldeklang.Oehl.HK.lO.
Baronen, som den Fordrede, har første

Udfald. Blich.lIL559. Gylb.IV.295. i forb.

fordre ud, d. s. (nu: udfordre^. SalmHj.
291.2. jeg fodrer dig ud til Fuglestangen
at slaaes med raig.Holb.LSk.III.lO. de
kommer udi Klammeri, og fodre hin-

anden ud paa Gaden. sa.Bars.lV.7. PAHeib.
Sk.III.233. (jeg) fordrede ham ud og stak

ham i Brystet. Blich.ll.40o. CBemh.NF. 20

III. 11. jf.: Jeg vil offentlig disputere
(om jordens form) her i Byen, og fordre
ud alle, som har studeret. Holb.Er.IV.4.
(spøg.:) Jeg fordrer Dem ud allesammen—
gaa at drikke . . Brudens og Brudgommens
kaal. PAEeib.Sk.II.230. 3.3) f forlange, at

nogen skal gøre noget; opfordre; i forb. m.
til: paa det hånd desbedre kand viise sin

Tienstagtigheds Pligt, naar hånd bliver
fordret dertil. Hørn.Moral.II.53. *ei er . . 30

mit Hværv
|
At fordre Eder til at over-

give,
I

Hvad dog ei kan forsvares. i2a7i6.

Skuesp.III.177.
|| f fordre op, opfordre

til overgivelse. Da han havde indsluttet

Fæstningen, fordrede han den op. T/SO.

fordreje, v. [fcor'drai'a] -ede. vbs. -else

(Eeib.Pros.X.57. HolbergAarbog.1921.122)
ell. -ning (Pram.VI.182. Rigel.'''lf.l911.1.

sp.2). {af VI. for- 2.1 og dreje; jf. ty. ver-
drehen) 1) bringe noget ud af dets na- 40

turlige (ell. sædvanlige) stilling ved at

dreje (1) det; dreje ell. vende paa en
unaturlig ell. usædvanlig maade. 1.1) i

egl. bet. Moth.D123. 'Skal troldsendte Stor-

mes forvildede Kast
| Ei true, at knække

den bugnende Mast,
| Fordreie Compassets

letsvævende Naal. Pram.(Bahb.LB.I.312).

II
nu næsten kun i part. fordrejet brugt

som adj., (bygn.) om muranker til anbringelse

i gavl: drejet i en vinkel paa 90°. Gnudtzm. 50

Husb.134. 1.2) m. h. t. ansigtstræk, -udtryk
olgn.: (uvilkaarligt) give en forandret stil-

ling ell. et forvrænget udseende (som udslag

af sjælelige ell. legemlige tilstande). Naar man
. . bragte hendes Mand paa Tale, saa for-

dreiede hun Øinene, sukkede åyht.Ew.
VI.230. *Fortvivlelsen fordreier dine Træk.
Oehl.XII.34. man leer af et stygt og for-

dreiet Ansigt. Kierk.VI1. 447. BMøll.DyL.
11.230. (sj.) refl.: »han faldt med Kugler- 60

ne i Hjertet,
| Og Øinene fordreied sig

mod Himlen. Holst. G.66. 1.3) (overf. anv. af
bet. i.i) i forb. fordreje hovedet paa
en, forandre ens tankegang og sindstilstand

stærkt; indgive forkerte forestillinger; især:

£øre indbildsk; give nykker; øgs.: gøre for-

libt i sig (jf. forrykkej. da Scott , . kom
til London, fik han der en Modtagelse,,
som vilde have fordrejet Hovedet paa
enhver Anden. Brandes.V.368. der var jo
Rigdom og Glimmer, som sagtens kunde
fordreje Hovedet paa en fattig Pige, som
jeg var. Aakj.VF.236. 2) (jf. dreje 1.3^ gøre
ukendelig ved omdannelse; give en for-
vansket form; m.h.t. skrift: Dette Digt
skrev jeg med fordreiet Skrift. Oehl.E.230.
D&H. m. h. t. stemme: Da de . . talte med
fordreiede Røster, kunde A. aldeles ikke
udgrunde, hvem de vare. IIauch.1.383. De
behøver ikke at fordreje Deres Maal; jeg
har jo hørt, at De taler ligesaa godt Kjø-
benhavnsk som \eg.IIostr.EF.I11.9.

ji
nu

især: udlægge ell. fortolke paa en spids-
findig ell. urigtig maade; forvanske
m. h. t. mening ell. form. (han) havde mær-
ket, at Retten ved Advocatens Veltalenhed
fordieyes. Eolb.Ep.1.84. at fordreie og at
vantyde de af Gud indblæste Ord. Ew.VI^
107. *hvad der var Uret, | Fordreied han
til Ret. Oehl.S.183. jeg syntes, at du et Par
Gange fordrejede din Modstanders Ord
for at faa Latteren paa din Side. Eostr.E.
1.4. (forelskelsen) virkede forstyrrende og
fordrejende ind paa alle (hans) andre Op-
levelser. JakKnu.A.310. fordrejelig, adj.

[fmridrai'oli] (sj.) til fordreje 2 slutn.: hvis

mening kan forvanskes ell. misforstaas; tve-
tydig. Naar Talen . . bliver fordreyelig,
da enten lægger man noget til Prædicatet,
eller forandrer Constructionen. Eøysg.S.53,
I. Fordrejning, en. vbs. til fordreje
(s. d.).

n. For-drejning, en. ^ vbs. til dreje
ifor (se u. IV. for 18.8;. MilTeknO.34.
fordrililce, v. [fmr'drega] (ænyd. d. s.

(i bet. 2), glda. d. s. i bet. „drikke fuld", æda,
han hauær sic . . for druckit (ErLov.1.48),
han har sat sit gods over styr ved sin drik-

fældighed; jf. mnt. vordrinken, ty. vertrin-

ken; sml. fordrukken) 1) (jf. VI. for- 2.1

slutn.; sj.) refl.: ødelægge sig ved at drik-
ke ell. ved drik. (Tor) gjorde sine tre Me-
sterstykker . . ved at forløfte sig paa den
graa Kat, fordrikke sig paa det bundløse
Horn og fortage sig paa den gamle Kiæl-
ling. Grundtv.BrS.194. 2) f (jf. VI. for- 3>
m. h. t. drik ell. penge olgn.: forbruge (fuld-

stændigt) ved at drikke; drikke op. Moth.
D131.
Fordring, en. ['f(ordrei\J (nu kun dial.

Fodring. Moth.F272. Eolb.Abrac.II.4. Eøysg.
S.187. Baden.JurO.L.l52. Feilb.). flt. -er.

{ænyd. d. s. i bet. „befordring, hjælp"; egl.

vbs. til fordre)

1) til fordre 1. l.l) (bjergv.) til fordre

1.1: det at bortskaffe de i et bjerg løs-

brudte masser (jf. Opfordring samt I. Fa-
ring i). Faring og Fordring (0: befordring,

henholdsvis af personer og ting, i gruben).

OpfB.^IV.101. SaUX.169. 1.2) f til fordre

1.2: hjælp; fremme (jf. Befordring 3^.

Moth.F322.
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2) til fordre 2(.i). 2.1 ) som vbs. (ofte i forb.

m. gen.). Lovens Fordring (Chr. VI: rettig-

hed; 1907: Kravj skulde fuldbringes. Rom.
8.4. netop iblandt disse Klasser trænger
hver Dag Fordringerne igennem om Nytte,

om Gavn paa de sociale, økonomiske, indu-
strielle Omraader.DracAm.JX5i. tidens for-

dringer
i t opkrævning (af penge): Skat-

ters Fordring skeer ved Skattefogeden.
VSO. H m. præp. paa, især i forb. gøre
fordring paa, stille krav om. den Lykke
og den Figur i den store Verden, som
hans Fødsel . . syntes at give ham en
Fordring paa..Ew.VI.207. Hans Fordrin-
ger paa Nøiagtighed, Orden og Flid i Ar-
beiderne vare strenge, men naturligviis

nyttige for dem, der nøde hans Under-
viisning. 0rsf.FJJ7.i58. Jeg tror ikke paa
Pressefrihed . . jeg finder Fordringen der-

Saa at være (enmisforstaaelse).Tops.II.261.

un gjorde ingen Fordring paa Salighed,
hun var ikke for god til Jorden og Jorden
ikke til henåe.JPJac.II.186. have (gøre)
fordring paa (ell. til) ell. (nu viær) stille
fordringer til, stille krav til; have pi-æ-

tentioner overfor. Den Fordring, man endnu
har paa et Universitet, at dets Medlemmer
skulle vise sig virksomme for Videnska-
bernes Udvidelse og Udbredelse. Ørsf.FJ,
156. *Har du. Gamle, | Endnu saa store
Fordringer til Livet. Eeib. Poet. III. 276.
den Dom, som jeg tidt hørte udtalt, at

(Oehlenschlågers) Forelæsninger Ikke skulde
fyldestgjøre de Fordringer, som man hav-
de Ret at gjøre til en Mand med hans
Geni. Hauch.MfB.268. en Klapjagt er en
Begivenhed, der stiller store Fordringer
til Jagtherrens Omtanke — og ikke min-
dre til Borgfruens. ^o^an.JJ.3 7. Kinesisk
Sukkerrør . . er den af alle Varieteter, der
stiller de beskedneste Fordringer til Klima
og JoTåhxinå.MentzO.Pl.loO. 2.2) (især jur.
ell. f) mere konkr.: det at have noget til

gode hos nogen; ogs.: (rets)krav, man har
paa nogen, som følge af en forpligtelse fra
hans side; gældsfordring; tilgodehaven-
de; ofte: regning, hvis du haver mange
smaa Fodringer, maa du ikke fremkomme
med een efter en anden, men bie, til du
faaer dem samled udi en stor Sum. Holb.
Ep.V.^102. Stampe.II.23. han ængstedes.,
af flere Fordringer, og de to Louisdorer,
han havde tilbage, strakte ikke til for at

betale dem.Hauch.III.164. De spredte For-
dringer vare blevne samlede paa én Haand.
Drachm.VT.194. Ved Udlæg i Fordringer
eller i Rettigheder eller i Indtægterne af
faste Ejendomme finder ingen Vurdering
Sted. Lov -y» 1909. §496. udestaaende For-
dringer. J/Mrfu. jf.: (kærlighed) er lige det
Modsatte af en Fordring, er et Tilgode-
havende, hvortil Gud forpligter Dig. Kierk.
IX.156. betinget fordring, se betinge
3.2.

II
m. efterfølgende præp., især paa. 1.

^m. summen som styrelse) krav. som beløber^ tU en vis sum. tvende Gields-Breve og

Fordringer tilsammen paa 5000 Rixdaler.
Slange.ChrIV.264. En Fodring paa ti Rigsd.
Høysg.S.130. e. br. 2. (tn. skyldneren som sty-

relse) krav, som man stiller til en. have en
Fordring paa nogen. Ludv. jf.: R. (havde)
i levende Live optaget saa mange Penge
af sin Arvepart, at hans Enke ingen lov-
lige Fordringer kunde have til den nu-
værende Stamherre. Gy/i.FJ.i89. 2.3) \

10 hvad der udkræves til livets ophold; nød'
tørft. *Imellem havde vi det rigeligt,

|

Men oftest manglede vi i Dagens Fordring.
Oehl.C.175.

3) t til fordre 3.2: udfordring, (overf.:)

Der var saa megen Fordring i enhver af

hans Bevægelser. CBeinh.V.201.
Fordrings-, t ssgr. af Fordring 2.

-fri, adj. 1) [2.i] (nu 1. br.) d. s. s. -løs.

denne eiegode, fordringsfrie, ved ham saa
20 hiertelig og lidenskabelig hængende From-
me (o: hustru). Rahb.E.III.171. (han) har
vandret stille og fordringsfri giennem
Livet.Mynst.Heger.3. Leop.HT.112. || overf.,

om ting: Endnu større blev min Forun-
dring, da vi kom til Røde VeirmøUekro,
der altid før var forekommen mig som en
temmelig pompøs Bygning, men nu plud-
selig viste sig i en høist fordringsfri Skik-
kelse. Schack.92. 2) [2.2] (sj.) gældfri. MO.

30 -fri-hed, en. [2.i] (sj.; jf. -løshed/ smti.

-fald, adj. [2.i] især om person: som stiller

store fordringer, har prætentioner, (hun)
var fordringsfuld, lunefuld, ubehagelig i

daglig Omgang. Gylb.(1849).VII. 56. Det
syntes efter hans Udtryk at dømme, at

han . . halv snakkede hende efter Munden,
som man gjør ved et for fordringsfuldt
BBxn.Schand.TF.11.166. \\ lU om ting: som
stiller store krav (til sin ejer, udøver, sine

40 omgivelser osv.) for at tage sig ud. (sangeren)
Hr. J. . . forløftede sig ganske paa en saa
fordringsfuld (o : vanskelig) Sang som Glass's
„I Seraillets HBLve." Pol.**/al920.3.sp.l. O
-fald-hed, en. [2.i] ThomLa.F.104. var
ikke hele Upgdommens sikre Fordrings-
fuldhed og dens naive Tyranniskhed gaaet
igennem alt hvad de havde sagt. JPJac.
11.411. -haver, en. [2.2] (iscer jur.) person,
som har en fordring paa en; kreditor. Han

50 vovede . . ikke at gaa derhen af Frygt
for at arresteres af sine Fordringshavere.
Brandes.VIII.14. Hage.^247. (uegl.:) Døden,
som han har villet narre, men som er
den sidste Fordringshaver, der banker
paa. SMich.Dø.62. Nans.M.36.
t Fordring-skab, en, et. (Todring-.

DL. 2—14— 8). {cenyd. fordring(s)-, for-
den-skab; af ænyd.ioråe, fo(d)re, befordre

(jf. fordre l)) 1) maade, hvorpaa nogen ell.

60 noget transporteres; befordring (l.i) ; især: kør-

sel, hver Øvrighed og Herskab skulle .

.

deris Børn og Tyende paa Helligdage med
Fordringskab og alt andet Arbejd . . aldelis
forskaane. J)L.6

—

3—6. han lovede at give
mig Underretning i dag, naar han fik
overlagt og eftertænkt avisernes Betaling
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og FoTdxmgsksLb. Langebek.Breve.86. VSO.
2) middel, hvormed nogen ell. noget trans-

porteres; befordring (l.a). DL.

2

—lå—8. *vil

du heldst til Hest, kjøb een udaf de spage;
|

Og kjøb en Karre til: hvo ej formaaer at

gaa,
I

Med saadan Fordringskab sig dog
behjelpe maa.LThura.Poet.354. VSO.
fordring^s-løs, adj. [2.i] som ikke stil-

ler store fordringer, ikke har prætentioner
(til livet, sine omgivelser olgn.); som ikke

gør krav paa at blive taget for mere end sit

egentlige værd; beskeden; bramfri (jf. -ixi).

et simplere, fordringsløsere Tungemaal.
E.eib.Pros.IV.211. hvor sanddru, fordrings-
løs og bramfri stod han ikke i al sin Be-
rømmelses Glands I ENClaus. (E. C. Ørsteds

Jordefærd.(1851).15). et hyggeligt Hver-
dagsevangelium, der ikke krævede uover-
kommelige Opofrelser . . Hun helt for-

elskede sig i denne Kristendom, der var
saa rørende fordnngsløs. Font.LP.VlI.12.

Il
om ting: Jævn Røgtobak, en fordrings-

løs Cigar . . var de almindelige Nydelses-
midler. JCiars.GifF.IJ55. CP -les(-hed,
en. [2.1] den stille Fordringsløshed, hvor-
med hun stedse søgte at gjælde for en
underordnet . . Person i Reiseselskabet.
Ing.EF.1.224. I al sin Fordringsløshed har
Slottet noget Ædelt og Ophøjet. Davids.
KK.89. det var ikke den Art Beskeden-
hed . . der intet betyder, men en virkelig

dyb og ægte Fordringsløshed. DagNyh."/ii
1912.1.sp.4. t -mand, en. (^Fodrings-. Moth.
F273). 1) [2.2] person, som indkræver for-

dringer, smst. Han sendte dem en For-
dringsmand paa Halsen. VSO. 2) [3] person,

som paa en andens vegne udfordrer en til

duel. Moth.F273. -ret (Lassen.A0.1) ell.

-rettig^hed, en. [2.2] (jur.) reisbeskyttet

(især: økonomisk) fordring mod en person.

Eage.^268.
fordriste, v. [fcnr'dresda] Eøysg.S.224.

-ede. vbs. (nu næppe br.) -else (St.tEsth.l3.

2(Chr.VI; se u. bet. 2;. Moth.D138). {ænyd.
d. s.; fra mnt. vordristen; jf. driste) reft.

1) have ell. tage mod til sig (til at gøre noget);

vove. 1.1) O/, driste 2.i; nu næppe br.) m.

flg. inf. Jeg fordrister mig her udi dybe-
ste Underdanighed at presentere Eders
Kongel. Høyhed dette mit første Verk.
Eolb.Intr.LDedic. Graah.PT.n.30.*Åt'kom-
me selv fordrister han sig ei. Eeib.Poet.

III.5. 1.2) (Jf.
driste 2.2; især 13 ell. højtid.,

nu 1. br., jf. dog Feilb.) i forb. fordriste
sig til m. flg. inf. (ell. (sj.) styrende et vbs.

Bredahl. V. 200). (Antiochus) fordristede
sig til at gaae ind i det allerhelligste

Tempel paa hele Jorden . . Og han tog
de hellige Kar med sine besmittede Hæn-
der. 2Makk.5.15. Udi det aar 1561. fordri-

stede (hamborgerne) sig til at optage paa
det Ditmarske Farvand et Frisisk skib,

Eolb.DNB.55L (jeg) turde (ingenlunde) for-

driste mig til at skieide ham ud paa Dansk.
Ew.VI.97. jeg fordrister mig ikke til at

afgjøre det. Erz. III. 24. Skulde Monrad

virkelig fordriste sig til et saadant For-
ræderie mod Fædrelandet? i^rMBeife.^./.
245. MO. 1.3) {ænyd. d. s. (MO.); foræld.,
sj.) obs.: vise (alt) for stor dristighed; vise
formastelig dristighed. *Da Odin brat er-
fared

|
Den Åsas (o: Thors) Idræt nu (o:

at han havde drukket af Odins bæger) . .
\

Han sagde: Du fordrister
|
Dig aabenbar,.

som i Løn. Oehl.NG.65. 2) f nære tillid

10 (til); fortrøste sig (til); (jf. driste 3j i

forb. fordriste sig paa: Fordrist dig
(1871 : lAd) ikke paa en vey, som er uden
anstød, og vaer dig endogsaa for dine
hørn. Sir.32.22 (Chr.VI). Han fordristede
sig paa sin Styrke. VSO. \\ nære dumdri-
stig tillid til; hovmode sig af (m. flg. inf. ell.

i forb. m. tUJ. (uhyret Behemoth) fordrister
sig, at den kan opøse Jordan med sin
Mund. Job.40. 18 (Chr.VI). (du) fordrister

20 (1907: trøster^ dig til at være de Blindes
VeUeder, deres Lys, som ere i Mørke.
Bom.2.19. som vbs. uden refl. pron., i forb.
m. gen.: Alligevel jeg er bleven en regen-
ter over mange folk, og haver faaet magt
over alt jorderige, saa vilde jeg dog ikke
findes ophævet af magtens fordristelse

(1871: hovmode mig i Tillid tU Magten^.
St.tEsth.l3.2(Chr.VI).
fordrive, v. [fmridri'va] (pass.:) for-

30 drives. Eøysg.AG.126. præt.-drev; part.-dre^
vet. vbs. O -else (Eolb.JE.II.29. Goos.I.

127) ell. -ning (s. d.), jf. Tidsfordriv, {glda.
fordriffue

; fra mnt. vordriven, jf. ty. ver-
treiben; sml. II. drive)

1) ^ (jf. II. drive 2.2; nu næppe br.) især
i pass., om vind, strøm olgn.: lade (et far-
tøj) drive (10). *Jeg uden Anker, som et
Vrag fordrives maa.Falst.0vid.114. vilde
Folk fra det faste Land lige over for, som

40 havde været paa Havet i deres Canoer
og vare enten af Strømmene blevne for-

satte eller af Modvind fordrevne hid til

denne Qe. Robinson.1.239. (han) kan lade
et Stoppe -Anker falde, for ikke at for-

drives af Strømmen forbi en Aabning
eller Fiord, hvor man vilde ind. IslKyst.
63.

2) m. h. t. hvad der virker som en gene,

plage, fare olgn.: drive bort; jage bort.

50 2.1) i alm. for disse Hedningers Ugude-
ligheds Skyld fordriver Herren dem for

dit Ansigt. 5Mos.9.4. det eeneste, hvormed
mand fordriver saadanne onde Geister, er
ved Røgen af tælle Lys. Eolb.Bars.III.3.

*Nu er hun (o: sjælen) gandske Jordisk
bleven,

| Og intet mere ret forstaaer,
[

Veed ey hvorhen hun er fordreven,
|

Men vild i denne Verden gaaer. Brors.89.

den strenge, majestætiske Mine, hvormed
60 Himlen selv har lært Dem at fordrive

enhver næsviis og uforskammet Vind-
mager. Æi/j.7J7I.Jf 07. (kongen) havde for-

drevet Kiettere af Kirken og nærsomme
Borgere af Staten. Schytte.UE.1.92. *Med
Enebær fordriver man jo Myg. Oehl.XV.
151. e. br. || m. h. t. ting: splitte; sprede.
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vort Liv farer bort som Spor af en Sky
og spredes som en Taage, der er for-

dreven af Solens Straaler og besværet af

dens Hede. Visd^.4. Blæsten fordrev Taa-
gen.FSO. 'Lys fordriver Mørke. Grundtv.
Krøn.12. 2^) O forvise fra et land (ell. en
landsdel); landsforvise. Moth.Dl50. *Ind-
bild dig, jeg blev død, den Tid jeg blev
fordrevet Falst.Ovid. 56. 'Fordriv ham af

dit Land; han ellers dig fordriver. iWri ib

Brun.Jon.143. (han) omkom i et fremmed
Land, da han var bleven fordreven (Chr.
VI: hendreven^ til Lacedæmoneme. 2Makk.
5.9. 2j) i (mere ell. mindre) overf. anv. af
bet. 2.1. Fordrive . . sin sorg med et got
glafi vin. Moth.D143. »Ham (o: Jesus) vil

jeg mig overgive,
|
Hånd skal al min Nød

fordrive. Brors.175. Den eenes Død er den
andens Brød. Saaledes fordriver og for-

drives vi af hinanden. Pam«Za.Z.346. || for- 20

drive en sygdom, smerter, feber olgn.,

faa en sygdom (osv.) til at fortage sig. For-
drivende midler . . kaldes de lægedomme,
som . . forhindrer vedskers tilflod, og dri-

ver dem tilbage fra det svage sted, hvor
de hafde begyndt at sette sig. Moth.Conv.
F87 (jf. n. drive å.3). I skal saa min Troe
have et Glas Brendeviin, saa blir I strax
frisk igien, det fordriver Vinde. JSolb.

Kandst.IV.8. (feberen) forlod ham gandske, i
thi det var os kun at giøre om dend at

fordrive. sa.Bars.III.6. jf. f: (Plutus) vil

opbie Aesculapius, som skal fordrive hans
Blindhed. sajPlut.1.9. spec: fordrive et

foster, ved kunstige midler umuliggøre, at

fosteret kan blive født levende til verden (jf.
Fosterfordrivelse). Moth.D143. Flere Mid-
ler anvendtes for at fordrive Fosteret, dog
Alt var forg\æves.Hauch.IV.362. talem.

med ondt skal ondt fordrives olgn. 40

ondt skal ondt fordrive. SvGrundtv.FÆJ.
172. „Han har vist Feberen!" . . „Du skal
lave ham en Kop stærk Kaffe, saa stærk
som Du kan. Med Ondt skal man Ondt
fordrive." Drachm.PV.155. SjællBond.174.

jf.: Hvo i Verden vil blive, skal List
med List fordrive. PalM.IL.III.522. || for-
drive tankerne olgn., (1. br.) jage (ube-
hagelige) tanker paa flugt. 'Jeg alle Tanker
med den Tids -fordriv (0: at skrive vers) 50
fordrev. Falst.0vid.28. fordrive Griller og
Sindsurolighed ved Læsning. FSO. || for-
drive tiden olgn., faa tiden til at gaa;
tilbringe tiden (med noget); adsprede sig (med
noget) (jf. drive tiden bort ell. hen u. H.
drive 4.1/ Moth.D143. Amtmanden selv
kommer aldrig hid, jeg blir jo strax hentet
for at fordrive Tiden med ham, og synge
for ham. Eolb.Er.1.4. *Du vil fordrive Ti-
den, Konning Harald!

|
Og Tiden vil igien 60

fordrive dig. OehlJ'.Sll. hvormed fordrev
hun da Tiden? — Hun fordrev den ikke;
hun holdt den snarere fast, hvis det var
m\i\igt.Blich.III.519. for . . at fordrive
Dagen, var det at Jagten . . fandt Sted.
Etlar.GE.1.7. (l.br.) m.hensobj.: (de) for-

drive sig Tiden med at sye.Ew.IV.265.
Naar hun ikke kunde fordrive ham Tiden,
hvad skulde han saa med hende. Schand^.

BS. 131. 2.4) (kern., foræld.) fremstille ved
tør destillation; sublimere (jf. H. drive 4.4^.

se Fordrivning 1. 2^) (mal.) med en bred,

blød pensel udviske penselstrøgene lidt

og udjævne farverne. B.aanagem.561.
Haandv.296.

3) t intr.: forsvinde; drive over. *Naar
Tiden bliver lang,

|
Fordriver hendes Svie

|

Med en Spadsere-Gang
|
I Ordets Urte-

gaard
|
Med Sang og dybe Sukke. Prors.

173.

4) {jf. VI. for- 2, sml. ænyd. fordrive i

lign. bet.) drive (alt) for stærkt; ødelægge ved
at drive for stærkt, (især i perf. part. ell. som
vbs.). 4.1) (fagl.) til U. drive 3. j/. Fordriv-
ning 3.1 p part. fordreven brugt som adj.,

om hundue: lidende af fordrivning (3.2).

CGram.Husduen.(1910).146. 4J2) (gart.) til

n. drive 5: drive (planter) for hurtigt
frem. Pasningen bestaar . . i at vedlige-
holde den rette Temperatur . . saaledes
at Planterne hverken blive opløbne og
fordrevne eller standse Væksten. LandmB.
IIIJ205. En spæd og fordreven Syrengren,
der ved Juletid koster flere Kroner, faas
smukkere paa denne Aarstid for næsten
ikke flere Qrer.PoU^U1912.6. jf (overf):
Hvor dybt bedrøvet har jeg dog ikke ofte

været midt under saadanne kunstigt for-

plantede og fordrevne Fornøjelser — de
minder om kummerlige hvide Vinter-
syrener. Breve, som han ikke fik.(1903).78.
Fordriver, en. 1) (sj.) til fordrive 2.i:

person, som fordriver. JohsSteenstr.MK.92.

2) (mal.) pensel, hvormed man fordriver (2.5).

Éaandgern.563. Behandlingen af Hoved
og Hænder viser Anvendelsen af en grov
Fordriver, der har efterladt en Mængde
smaa Streger. KMads.HM.114. Fordriv-
ning, en. vbs. til fordrive (jf. Fordrivelse^.
vAph.(1764). især i forsk. fagl. anv.: 1) (kern.,

foræld.) til fordrive 2.4. Cit.l915.(Seidelin.

36). 2) (mal.) til fordrive 2.5. JLange.MF.9.
3) til fordrive 4.1. 3.1) (slagt.) en hos slagte-

kvæg forekommende sygelig tilstand, som frem-
kommer ved overanstrengelse under drivning
(2.1) og forringer kødets værdi som salgsvare.

LandmB.II.388. LandbO.III.759. Z2)idue-
avlersprog: en hos (indespærrede) hunduer
forekommende sygelig tilstand, som frem-
kommer ved, at hannen „driver" ell. jager for
meget med den i parringstiden. CGram.Hus-
duen.(1910).146.

fordrukken, adj. [fcor'drog(9)nl intk.

-t, (71U kun dial.) -drukket (Goldschm.Il.28).
{cenyd. d. s. (KalkJ.611.V.271 u. fordrikke);
af vL for- 2.3 og drukken 2; jf. mnt. vor-
drunken samt fordrikke) (egl.) som er øde-
lagt af drik; (nu især) som til stadighed
drikker umaadeholdent; forfalden (jf.
drikfældig^. Hånd er gandske fordrukken.
Moth.D131. Han har en fordrukken So til

Kone. HøysgJS.53. spørgende, om jeg gamle
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fordrukne Sviinhund havde i Sinde at

qvæle henåe. Eic.VI. 105. (en) vagabon-
derende Tilværelse imellem Københavns
unge Kvinder og fordrukne Mandfolk.
FLevin.(Tilsk.l922.L76).

\\
(jarg.) som vid-

ner om ell. beror paa drukkenskab, jeg ved
ikke, hvad du føler — de gjorde hende .

,

Forslag. Som om, at naar hun var min
Elskerinde — noget fordrukkent fo; for-

bandet) Sindåer. JVJens.EE.108.
fordramme, v. [fmr'drom'a] (jf. II.

Drum; bjergv.) refl., om en minegang: for-
grene sig i mindre aarer (drummer).
Sal.WI.447.
fbrdremt, adj. [fcor'drpm'i] (vist dannet

af JPJac. efter forvaaget olgn.; sj.) som i

for Jwj grad lever i sine drømme (2.2) og

derfor er livsfjern, ikke handledygtig ; drøm-
merisk, en fordrømt og dog livstørstig

Natur som Niels Lyhnes. JPJac. 11. 9 9. i

Madonnas smukke højtidelige Profil laa

noget overjordisk Fordrømt. Brandes.MB.
162. jf.: *der går som et Pust af uventet
Glæde

|
langs Husenes stejle og myldrende

Kæde
|
af lyse, fordrømte Facader. Tom

Krist.F.72. || Fordrømthed. Brandes.
MB.260.
fordoble, v. se fordoble.
fordufte, v. [fcor'dofda] -ede. vbs. (sj.)

-ning (Saaby.'). « VSO.(1802); jf ty. ver-
duften; grundbet.: blive til duft (5)) 1) (jf.

dufte 2, dunste 3 samt m. h. t. bet-udvik-

lingen fordunste^ forsvinde; blive til in-
tet. Ved alt Sligt fordufter Livets Glæde
og Tilfredshed. Hrz. ST. 147. *Den sølle

Glæde, der faldt i Ens Lod, |
fordufted

på få SeknndeT.Blaum.AH.288. Jorden
(var) hvid af nyfalden Sne, som ganske
vist hurtigt forduftede igen. Ruttel.TA.13.

jf.: i Halsen af . . en Kande (sad) endnu
den gamle Lerprop, og da den fjernedes,

duftede det sødt fra Dybet — en 3500 Aar
gammel Parfume, der nu forduftede paa
et Øieblik.FrPoulsen.OD.6.^. især (dagl,

spøg.) om personer: gøre sig usynlig;
stikke af Schand.SB.255. En Tid var han
forduftet og aldeles glemt af alle. Saa
var han i ukendte Byer. JVJens.HF.20.

jf: Havesangeren og Fluesnapperen for-

svinder med Fluerne, fordufter som Nat-
tens Dug. JSo^'aw./.i^ 7. 2) part. forduftet
som adj. {efter ital. sfumato, egl. : „uddampet";
æstet., sj.) om maleri olgn. : udført med ube-

stemte omrids; luftig. Denne sammensmel-
tende Behandling af Overfladen, der tager
Skarpheden af enhver Kontur og minder
om det aandrigt Forduftede („sfumato") i

Leonardo da vincis eller Andrea del Sar-
tos Pensel. JLange.MF.37.
fordum, adv. ell. (i bet. 1) subst. ell. (i

bet. S) ubøjeligt adj. ['fmrdom, (sjældnere)

'fmrdmm] (ænyd. glda. for(d)um, oldn. for-

dum; vistnok egl. dativ af et subst. besl. m.
forn (se Arkiv.XXXVIII.Sllf), jf ænyd.
aff fordum, glda. i fordum, glno. aff gamle
fond; m. h. t. anv. som adv. jf. stundom

||

som adj. findes fordum allr. i ænyd. glda.:

en fordum dag. Bimkr.; iflt. fordume veye.
Jer.6.16(1550), men er i denne anv. nu for-
trængt af fordums

|| nu især (jf. dog Feilb.)

foræld., poet. ell. højtid.) 1) f som subst.:

tidsrum, der ligger langt tilbage; gamle
dage; arilds tid. (kun styret af præp.).
hvo lod dette høres fra fordum (1871 : fra
fordums Tidj, hvo kundgiorde det fra den

10 tiid ? Es.45.21(Chr. VI). 2) som adv. : i et tids-

rum, der ligger tilbage i tiden, ell. en tilstand,

der er opJwrt. for længere tid siden; nu især:

i et tidsrum (osv.), der for længst er ophørt
og nu kun huskes dunkelt, lever i sagn olgn.

;

i (æld)gamle tider (jf. forhen, tilforn^.

I vare fordum (1819: forhenj mørkhed,
men rm ere I et lys i Herren. Ephes.5.8
(Chr.VI). Efterat Gud fordum havde talet

mange Gange og paa mange Maader til

20 Fædrene ved Propheterne, saa haver han
i disse sidste Dage talet til os ved Søn-
nen. Hebr.1.1. *(Anholtboeme) vare fordum
slemme . .

|
Nu derimod man seer dem

bedres Dag fra Dag.
|
Hver lever Christe-

lig og nærer sig af Vrag. Holb.Paars.26.
Ew.V.178. 'Ved Leire græsse nu Faar paa
Vold,

I
Hvor fordum Kæmperne drukke.

Ing.RSE. VI.181. Fordum, da jeg for mange
Aar tilbage . . nærmede mig til Kysten af

30 Ithaka, var det Dag. ThorLa.MF.9. *I Gjer-
trudstræde, hvor Kantoren boer,

|
sang

Nonnerne fordum i Klostrets Kor. Rørd.
Købstad-Idyller. (1918). 102. jf (sj.): *ei I

(o : kirkeklokkerne) nu fremkalde skal
|
Hver

fordumglade Stund, der vender ei til-

bage. FGuldb.(Rahb.LB.II.255).
|| f foran-

stillet betegnelser for beskæftigelser, i titler

olgn.: forhenværende (jf. u. forhen 1).

fordom borgemester. Moth.F321. *Niels

40 Hanssen fordum Kock, | Man her beslut-
tet har dit Hoved paa een Block | At
hugge af. Holb.Paars.64. 3) f som adj. {vist

egl. opstaaet i forb. svarende til sv. fordom-
tima, oldn. for9um daga, hvor tima, daga
er gen. flt.) i forb. som fordum dage,
tid (er), d. s. s. fordum 2. (oftest styret af
præp., især i). Jeg tænkte paa de dage af

fordum tiid (1871: fordums Dage); paa de
aar af evighederne. Ps.77.6( Chr.VI). *i for-

so dum Tilder. Sort.HS.B2r. »Her haver for-

dum Tid Kong Numa haft sit Slot. Falsi..

Ovid.51. *Vi derfor Øvrighed fra Ploven
meer ej tage

|
Giør Bonde til Regent,

som udi fordum T>2ige.Holb.Jep.V.6. Hvor
kan I dog . . foragte de Tusinders Vid-
nesbyrd fra fordum Tid! Grundtv.Udv.III.
290. t fordum-dag:«, adv. {jf. glda.

fordomdaghis samt Dag 7.io) d. s. s. for-

dum 2. *(jeg) er, hvad fordumdags den
60 store Græker var. Bull.(SkVid.V11.13).

CP fordumme, v. [fcor'dom'a] -ede. vbs.

-else (Brandes.X1.107. GyrLemche.FS.282).
{ænyd. (part.) fordummet; jf. ty. verdum-
men; især som vbs. og i part.) gøre dum-
(mere); sløve, (han) havde en . . Fjende
at bekæmpe i en fordummende, pinagtig,
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gnaven Forknythed, forøget ved Efter-

veerne af daarlige Drikkevarer. ScAand.?7Jf.
124. Man kan . . afsky alt det Fædrelan-
deri, der som Nationalindbildskhed alene
fordummer, og dog betragte en rig . .

Folkepersonligheds voldelige Udslettelse

som en Ulykke. Brandes.X.68. (israelitterne)

forraaedes og fordummedes under Pisken
(o: ægypternes pisk)\ Levy. BA. 61.

||
part.

fordummet brugt som adj. Husaren . .

stirrede hende i Møde med en af Rusen
fordummet Forbavselse.jScAa«d.S5.75. Hun
var blevet . . en Del fordummet. Hun
kom jo ikke til stort mer end til at føde
og die. Bang.SE.306. || \ refl. : dumme sig

(11.3.2). Du skal la' være med at sige „De"
til dem, og fordumme dig paa anden
Maade. Bønnelycke.DT.52.
fordams, ubøjeligt adj. og (i bet. 2)

adv. ['fcordom V'S, sjæUnere -dcomsl [ænyd.
d. s. som adj. ; dannet af fordum i forb. som
fordum dage, hvor fordum opfattedes som
subst., ell. i lighed m. gammeldags olgn.;

nu 1. br.; især (jf. dog Feilb.) foræld., poet.

eU. højtid.) 1) som adj.: som herer en tid-
ligere tid til; fra gamle dage. *Har
fordums Kiemper holdt det for et Mand-
doms Stykke,

I
At ikke blunde (o: blinke)

ved Jern-bundne Nævers Slag. Sort. HS.
BS". Over Aasynet (o: paa et lig) var ud-
bredt samme fordums YæTdigheå. Rothe.
KB.59. 'Følg fordums Mestres gamle Skik.
Bagges.V.275. Det fordums Pryglesystem
var næsten forsvundet tilligemed de for-

dums Lærere. CLStrøm.U.38. 'Af fordums
Slægter findes ikke een, I Af fordums
Bygninger ei Steen paa Steen. PalM.TreD.
361. De 31 manglende Tænder omtaler vi
ikke med et Ord, men den ene, hun har
bevaret som en Rest af fordums Skønhed— den giver os Anledning tU Haan. Biichh.

UH.92. især, styret af præp., i forb. som
fordums dage, tider olgn.: 'Det var i

hine fordums Dage
|
saa let at bære Konge-

navn. PJ.Heift.Z7iS.o95. 'Der sad i fordums
Tid

I
De harniskklædte Kæmper. Oehl.L.II.

102. hvo har ladet dette høres fra fordums
TiålChr. VI: fra fordum^, hvo har kundgjort
det fra Arilds Tid. Es.4o.21. CSPet.Litt.I.

562. Feilb. \ som adverbial-led uden præp.:

*(figurerne) Stige ned og, som det gamle
|

Herskab fordums Tider, sig i
|
Maanskins-

kabinettet samle. Aarestr.343. ogs. (nu 1. br.)

sammenskrevet m. flg. subst. : VSO. (jeg) blev
overalt modtagen med samme Venlighed
som i Fordumsdage. Hauch. MfB. 142.
min trofaste Kammerat til Lands og til

Vands i Fordumstid. smst.?44. Winth.I.
157. jf.: *Fordumstidens Gudefagter

i
(jeg)

i dette Gruus hetrsLgter. Bagges.II.117.
||

som har ophørt at være, hvad det før var.

*Hvor er din (o: Jerusalems) Glands? hvor
er din fordoms Yælåe? NordBrtin.ES.75.
•ingensteds er Dunene saa bløde,

|
Som de,

vor Fordums (Bagges.IV.224: Barndoms;
if.smst.369) Uskyld hvilte p2LiL.BaggesJfbW.

77. den fordums Havbund var bleven ind-
draget under Bondens fredelige Syssel.
Pont.LP.VII.4. 2) (poet., sj.) som adv.: far-
dum (2). 'Naar de fordums runde Kin-
der

I

Rynkes mere Dag for Bag. Aarestr.

254.
fordandret, adj. [fmr'don'ra^] {til I.

Donner m. tilknytning til det besl. dundre;
sj. uden for bomh.) om menneske: som har

10 ødelagt sit liv ved at føre et uordentligt liv

olgn. Esp.428. \ m. h. t. en enkelt situation

:

forsviret (efter en rus), en fra Gaarsfesten
fordundret Skolemester. TroelsL.XIV.169.

II
om ting: som er stærkt medtaget, har lidt

overlast. Esp.428.

t Fordankelse, en. (vbs. h7 fordunkle;

jf. Fordunklelse, Fordunkling samt ty. ver-
dunkelung) 1) til fordunkle 1. Soelens For-
dunkelse. HolbJH.IL500. 2) til fordunkle

20 2; om aandeligt mørke: uvidenhed; vildfarelse.

De (o: nogle grønlændere) lede i deres For-
dunkelse om en stor Angekkok. Jn^.fijP.

IV.75.
fordunkle, v. [fmr'douVZa] fordunkle.

Høysg.AG.107. -ede. vbs. -ing (s. d.), -else

(VSO.) ell. Fordankelse (s. d.). {ænyd. d. s.;

jf. ty. verdunkeln
;
.//". dunkle; nu alm.: for-

mørke; nu især G), poet.)

1) (jf. H. dunkel i) gøre mørk. t.l) (jf.

30 n. dunkel l.i^ (delvis, midlertidigt olgn.) be-
røve (noget) lyset; kaste skygge over.
vAph.(1759). *Ntt sorte Skygger Sol .. for-

dunkle. 3r(>rfl[Brun.Zar.6.5. 'FordunklerMør-
ket end det Fjerne, | Jeg finder dog min
klare Stjerne. PalM..U.198. intet Lys skal
være, de prægtige Himmellys skulle for-

dunkles (Chr.VI afvig.). Sach.14.6. (sj.) refl.:

blive dunkel. *Alt Skoven sig fordunkler,

J

Den gyldne Stjerne funkler. jffawc/i.SZ).i.

40 102. H overf.: *aldrig spørges det fra Nord,
|

Vi Lyset (o: oplysningen) vil fordunkle!
Grundtv.PS.VI.232. FamUiefesten den føl-

gende Dag blev ikke fordunklet af nogen
Skygge fra en forsvunden uhyggelig For-
tid. Ing. EF.VII. 88. der var nu . . noget
fordunklet (o: mat) ved Højskolen eller

Grundtvigianismen, eller hvad man skulde
kalde dét derhjemme i Holting . . i hans
unge Dage da var der ganske anderledes

50 Begejstring indenfor den grundtvigske
LeiT.JakKnu.A.318. 1.2) (jf. II. dunkel 1.2;

fagl., nu næppe br.) gøre mørkere i farven;
farve (uldstoffer) mørkere (jf. fordybe 1.3).

Kjedlen slaaes fra kog og fordunkles med
12-16 Lod Vitriol. BOlsen.Farvebog.(18o8).2.

1.3) (jf. n. dunkel 1.2 slutn.; l.br.) berøve
noget dets naturlige glayis; gøre mat, bleg.
dine rosen-røde Kinde, dine Diamant-spu-
lende Øyne, alting paa dig er forduncklet,

60 forvisned og affalden som et afhugged
Blomster. Eolb.Ul.1.8. Hvorledes er Guldet
fordunklet (Chr.VI: blevet . . dumt^ det
kostelige Guld forkastet. Begr.4.1.

||
gøre

tilsyneladende mattere ved selv at lyse endnu
stærkere; overgaa i lyskraft; overstraale.
ligesom Solen, naar den er udi sin rette

V. Rentrykt Vu 1922
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Glands, fordunkler alle Planeter og Stjer-

ner, saa betager ogsaa den ægte Guds-
frygt alle andre Dyder deres Skin. Holb.
MTkr.597. *Sapphirens Blaa Kiærminderne
fordunkler. Oehl.L.1.58. *en Stjerne, som
fordunkler

|
Med sin Pragt de andre Stjer-

ner.PaZilf.Poes.J.63. især overf. : sætte i skygge.

Holb.Hh.1.184. *Hvergang en Stjerne funk-
ler,

I
En Helt du nævne kan,

|
Men In-

fen, som fordunkler
|
Din store Christian.

ng.RSE.ILl89. *Ei Nutidens Glands
|
Skal

fordunkle Oldtids Rj.Winth.ND.41. jf. (nu
næppe h:): Dette Feiltrin er i Stand til at

fordunkle alle hans Fortienester. VSO. 1 .4)

(med., 1. br.) berøve øjets hornhinde dens gen-
nemsigtighed (helt ell. delvis); frembringe for-

dunkling (2) (afhornhinden), (vist kun ipass.).

Pupillen . . trak sig bort fra det fordunk-
lede Sted. Schauenburg.Ophthalmologi.(overs.
1856).64.

2) (jf. II. dunkel 2; nul. br.) gøre uklar
ell. uforstaaelig. 2.1) (jf. II. dunkel 2.\)

m. h. t. mening olgn. uden hans Forbedring
hafde Meeningen været forduncklet, og
mange steds gandske brudt ofver tuert.

Wing.Curt.bl>: Fra Naturvidenskaben ere
mangfoldige Kundskaber ofte paa en heel
fordunklet Maade gaaede over i Hver-
dagslivet. 0rst.II.lO4. (Dreyfussagens) Ho-
vedpunkter er . . i de franske Blade blevne
saaledes fordunklede, at mange urigtige
Meninger endnu er i Omløb. Brandes.XVl.
159. 2.2) (jf. II. dunkel 2.2; m. h. t. bevidst-

hedslivet (forestillinger, anelser osv.). Heraf
flyde: . . At vi aldrig falde, uden vor For-
nuft fordunkles. Suhm.II.143. (synden) maa
stikke i den Virksomhed i Mennesket, ved
hvilken han har arbeidet paa at fordunkle
sin Erkjendelse. Kierk.XI.200. Det Natur-
liges Begreb omfatter den af Synden for-

mørkede og fordunklede Tanke. Brøchner.
TV.16.

3) t (jf. II. dunkel 3) m. h. t. synssansen,

øjnene: gøre svagsynet; svække. Dit Syn
fordunkles ved den skinnend klare Sol.

Holb.Metam.56. Ach hvilket forunderligt
Syn, som saaledes har fordunklet mine
Øyen, at jeg fast ikke kand skille noget!
8a.Sgan.l6sc. jf: *Ja, hvor klart end Øiet
funkler,

|
Verdens Taage dog fordunkler.

Grundtv.Udv.II.621.
4) (sj.) intr.: blive mørk ell. mat. *Hvad

skulde han med Glands, som snart for-

dunkled ? Blich.D.IL110.
Fordunkling, en. ftt. -er. vbs. til for-

dunkle. 1) CP som vbs. vAph.(1759). MO.
II (fo-Ql-i nu næppe br.) til fordunkle 1.2.

til Fordunklingen tager man 4 Lod Vi-
triol. BOlsen.Farvebog^l858).63.

\\ (1. br.) til

fordunkle Ijj. Ew.YI.22.
\\

(l.br.) til for-

dunkle 2.1. (billederne) ere saa . . utydelige,
at de snarere maa kaldes Fordunklinger
end Forklaringer af Texten. JLange.I.168.

\\

(1. br.) til fordunkle 2.2. RSchmidt.BH.138.
2) (med.) iiZ fordunkle 1.4: sygelig tilstand i

øjets hoi'nhinde, bestaaende i (fuldstændig ell.

pletvis) uigennemsigtighed ell. uklarhed. FO
Haugsted. ØietsSygdomme.(1834).l 72. Graa-
lig Fordunkling af Hornhinden paa højre
Q\e.Arb.forsikr.l907.Bilag.I.183.
fordunste, v. [fmr'don'sda, sj. -'dun'-

sda] -ede. vbs. -ning (Ørst.Br.1.92. HCAnd.
111.240. Andres.Klitf.il). (jf ty. verdun-
sten; smZ. bortdunste, dunste samt m.h.t.
bet-udviklingen fordufte) forsvinde som

\Q dunst (l.i); fordampe. I Huusholdningen
bliver Saften af forskiellige Frugter f. Ex.
Kirsebær og Blommer befriede for en
stor Deel af det Vandagtige ved Fordunst-
ning, hvorefter den saa kaldte Moos eller
fortykkede Saft fremstaaer. flCittw^Z.Sam-
ler.II.(1804).198. baade Viinaand og Vand
fordunste førend de koge, d. e. der ud-
vikler sig Dampe fra deres Overflader.
Brændeviinsbr. 344. Andres.Klitf.il.

|| nu
20 især ([D, overf): svinde (som damp); for-

svinde. *Forgaae, fordunste skal vi
| Som

Draaberne, der strømme. ^ares^r.i59. Pont.
LF.VII.85. især om en rus: Formiddags-
rusen syntes noget fordunstet.Jn^.£^. 7/1.
65. (billedl.:) Hvad (han) kalder den dy-
beste Ulykke, anser vi for det eneste Ud-
bytte, nemlig at vi blev nøgterne igen,^

at Rusen iordnnsteåe. IIørup.1.227. ell. om
følelser, stemninger olgn. : *Fordunstet er den

30 lange Drøm. Oehl.BG. 217. det var ikke
værdt at svare . . før vi saae, hvorledes
denne forresten velvillige og ganske hæd-
rende Idee udviklede sig, eller om den
ikke strax fordunstede. HCAnd. Breve. IL
704. Bitterheden og Harmen . . fordun-
stede ffanske. RSchmidt.SS.76.
fordybe, v. [fcoridy'ba] -ede. vbs. -else

(VSO. Brandes.VI.559. MusikL.1.19) ell.

-ning (s. d.). (ænyd. d. s.; jf. ty. vertiefen;
40 sml. dybe)

1) gøre dyb(ere). 1.1) (1. br.; jf. III.

dyb l.i; gøre (en fordybning, et hul osv.)

dybere; uddybe (jf. dybe 2): Graven om
RaveUnen . . skal tordyhes. MR.1702.105.
(man) fordyber Engbunden ved at skiære
den øverste Skorpe bort. Schytte.IR.II.124.

At fordybe en Grav, Brønd, Havn. VSO.
Den lille Stenstue fordybede han nedefter
under Jorden. JVJens.Br.76.

|| (1. br.) bil-

so ledl. ell. overf. *Den drømmende, den for-

dybede Luft (o: ved midsommer)
\
Vugger

sig mat i Blomsternes Duft. IIrz.I).IV.146.

Geografien . . maatte arbejde paa en for-

dybet Indsigt i alle de fysiske og natur-
historiske Forhold. JohsSteenstr.Kundskaben
omJorden.(1910).117. (de fynske malere) har
fordybet det aandelige Eje vi har i dansk
Natur. J7Jens.JI/.iO. 1.2) (især fagl.; jf.
III. dyb 2) frembringe en fordybning

60 i; give en dybere plads ell. stilling,

(ægypterne) fordybe Legemets lodrette

Midtlinie . . og omgive Midtlinien paa
begge Sider . . med et blødt afrundet,

fremtrædende Muskelparti. JLange.BM.93.
især i part. fordybet: (jeg) lænede mig
til en fordybet Vindueskrog i vort eget
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linns.Hauch.II.63. fordybet skrift (teg-

ning) olgn., (fagl.) skrift (osv.), hvis linier

er ridset ned t materialet (mods. : udført fladt

paa materialet ell. som ophøjet arbejde). Det
var et underligt Skriftapparat, (graveren)
havde fundet paa for sin blinde Elev.
Han førte hende hen til en opretstaaende
Gravsten; den låUe famlede omkring med
Fingrene i den fordybede Skrift. Tolderl

den Tid, da den første Aabenbaring blev
givet, vare saa fordybede (nu: nedsæn-
kedej i Overtroe og Afguderie, at de ikke
vare skikkede til at tage mod en Lærdom,
der var saa høi, saa aandelig. JSneedJ"/.

216. At fordybe sig i Vellyster. F50. jf. f:
de, som ere afvigede, fordybe sig til at

slagte (1871: ere dybt fordærvede^; men
jeg er den, som tugter dem allesammen.

FJ.9. Da man (i litografien) lige saa vel vq Hos.5.2(Chr.YI). | især i forb. fordybe
kan udføre Tegningen paa Stenens glatte

Flade, som man kan indarbejde den i

Stenen selv, gives der egentlig to Hoved-
manerer, som man da kalder den ophøj-
ede og den fordybede. OpfB*II.566. U)
(foræld.; jf. HI. dyb 3.2^ m. h. t. farve: gøre
dybere ell. mørkere (jf. fordunkle 1.2,

forhøje 2.2j. Man kan giøre (zinnober) ly-

sere med Bleghvidt . . og fordybe den

i gæld, nedscenke, styrte i gæld. (han) er
saa fordybet i Gield, at han neppe har
det dagUge Brød. CitJ743.(JySamUBJII.
245). dersom han ey giør sin Fliid med
at faae disse Fanger ranzioneret, vUde
det flyde deraf, at samme fordybede sig
daglig meer og meer i Skyld og Gield.
CPBothe.MQ.II.31. Grevskabet var . . for-

dybet i Giæld. PAHeib.US.191. MO. (sj.)i

med Kugel- eller Florentinerlak. OeconH. » aktiv (tiden for refl. brug) : denne Indret-
(1784).II.49. U) (jf.m.åjb 4.i; ^ gøre
(tone) lavere (jf. forhøje 2a). Orchesterinstr.

16. As, det ved a fordybede A. MusikL.
1.32.

2) (jf. m. dyb 1.8 og 2.8; kun i forb. m.
i; egl.: lade (noget) trænge ind i noget andet;

sænke ned i noget andet; kun overf. og især

refl. ell. i perf. part. 2.1) i alm. Under vor
Samtale fordybede vi os meer og meer i

ning (er) et Middel til at fordybe ham i

.

Gield. Birckner.IV.93.
fordyble, v. (ogs. fordyvlej. [fmr'dy'bla,

-'dyu'la] vbs.-ing. {af Byhel; j/. dyble samt
fy. verdiibeln, -dobeln; fagl.) samle (bjæl-

ker olgn.) ved dybler. Xarsen. Fordyvling.
Gnudt2m.IlHsb.123.
Fordybning:, en. flt. -er. 1) som vbs.

(nu alm.: Fordybelse^, fx. til fordybe la:
Skoven. 3fO. | t forb. fordybe sit blik ao Brøndens Fordybning. AfO. overf. (jf. for-

(olgn.) i (betragtningen af) noget, lade sit

blUc dvæle intensivt i betragtningen af noget;

rette sine øjne ufravendt imod noget, hun
fordybede . . sit BUk i den fjerne . . Ver-
den. VThist.TV.1.267. den Maade, hvorpaa
han fæstede Øjet paa sin Dame, der lige-

som tvang hende til at fordybe sit Øje i

hans. SchandJF.21. m. overgang til bet. 2.2;

Jeg fordybede mig i dette Syn og over-

dybe 2.2); noget af det modbydeligste,
jeg veea, er Forklaring og Opredning og
Fordybning og Hjerteransagelser. JaiiCnu.
A.67. 2) (hmhr.) sted, der er (gjort) dybere
end dets omgivelser eU. end det normale. 2.1)

sted, der ligger dybere end det omliggende
terræn; sænkning; udhuling (jf.u. Dyb-
de 1.2;. en langaigtig smal Dal eUer For-
dybning, der maaskee er en VandskyUings

gav mig til forskjellige Betragtninger. 40 efterladte UdhuUng. Sifc6.7/.i 75. Sandet fal-

lrz.STj271. 2.2) (jf. III. dyb 1^) om ind
trængende beskæftigelse med et stof, et emne,
ell. stærk optagethed af en sjælelig virksom-
hed, han fordybede sig saaledes (i andagt),

at han glemte hvad han havde agted at

bestille. Holb.HhJ.loO. I disse Betragtnin-
ger fordybet, raadførte han sig . . nøie
med den Fremmedes Physionomie. jEJtc.

VI.263. *(hun) taus fordyber sig i Tanker

der allevegne, hvor det finder Læ, og
det er ligemeget, om det er en Forhøi-
ning paa eUer en brat Fordybning i Jor-
dens 0\erl\2Ae. Andres.Kliif.o8. paa dette
sted er der en fordybning i terrænet

j

2.2) til fordybe I.2: sted, der danner en (ved
kunst frembragt) afbrydelse (bule, niche) i

en overflade (jf. u. Dybde 2.i;. her lagde
han sit Knæ — der er endnu en Fordyb-

Bagges.UngdJI.17. *Hr. Peder,
|
Fordybet 50 ning i Stolesædet.i^JB^ans.xYofeiJ7.i 60. de

i sit Sind,
|
Stivt stirrede paa Græsset.

Winth.HF.208. (du) maa (vist) fordybe dig
i selvstændige videnskabelige Undersø-
gelser, siden Du ikke har Tid til at komme
til Forelæsninger og Examinatorier.ScAflnd.
VV.290. (sj.) i pass. (uden for perf. part.)

:

•I sit Indre fordybes Gnbhen.HrzXyrJI.
263. 'Det er, som gled saa sagte Tidens
Elv,

I
At ret man skal fordybes i sig selv.

brede rødbrune Hænder, som med deres
smaa Fordybninger over Knoerne mindede
om stramt stoppede YijndeT.Schand.BS.32.
Spedalskheden er paa Væggene i Huset,
nemlig Fordybninger (Chr.VI: flydende
huller;, som ere grønagtige eller rødag-
tige.3Mos.l4.37. .Jørg.VI.324. H spec: muret
væg- ell. vinduesniche. I de tomme Fordyb-
ninger stode tUfom skiønne Billedstøtter.

FalMJY.20. (sj.) i aktiv (uden for refl. 60 Oehl.Øen.(1824).III.335. I Fordybningen af
brug): et liUe Spørgsmaal . . fordybede
ham . . i en heel Reisebeskrivelse. HFEtc.
MFJ72. 2.3) (nu næppe br.; jf. HI. dyb 7a
og i) bringe (sig) i en beklagelig eU. for-
agtelig tilstand; styrte (sig) i ulykke, øde-

læggelse olgn. De Nationer, som levede paa

det ene af disse Vinduer stod et Bord.
Gylb.(1849).lV.62. e.br. | {efter fr. fond)

t baggrunden af et rum, en scene olgn. Ew.
Y.297. 2.3) ((Bstet., nu l.br.) om de mørke
partier i et maleri, svarende tU hulheder olgn.
i de fremstillede tings overflade. VSO.

22^



S48 fordyre fordækt 344

I. fordyre, v. [fmridy'ra] -ede. v6s. -else

(SaahyJ) ell. (sj.) -ing (Goos.II.229). {ænyd.
lordiure; jf. ty. verteuern og II. dyr 1;

sml. forbillige) bevirke, at prisen (paa en
vare) stiger; forhøje prisen paa noget; gøre
dyrere, (han) fordyrer (varerne) for Al-
muen med Told. Schytte.IB. 11.34. andre
nyere (læsestykker), som (udgiveren) vel
havde ønsket at optage, har han udeladt,
for ikke endmere at fordyre og forstørre

Bogen. Rahb.LB.I.iv. Mynst.BlS.1.429. de
berømteste fremmede Værker er . . for-

budne og maa skaffes over Grænsen som
Smuglergods, hvad dels virker fordyrende,
dels medfører Fare. Brandes.X.65.

II. t fordyre, v. {jf. ty. vertieren) gøre
til et dyr; gøre dyrisk. Dersom Siæle-
ævnerne ikke dyrkedes, blev Mennesket
tilsidst fordyret. VSO.
fordyvle, v. se fordyble.
fordyvlet, adj. se fordjævlet.

fordæjyi^tig^, adj. [fcnr'dægrfi] (sj. ved
tilknytning til tordækt skrevet fordæktig.
IIolb.Intr.I.116). (ænj^d. fordechtig, fordach-
tig; fra ty. verdachtig, af verdacht, mis-
tanke; besl. m. fortænke; nedsæt) 1) som man
nærer mistro ell. mistanke til; mistænkelig;
ogs. : som giver anledning til ell. vækker mis-
tanke, (dvid) blev formedelst sine for-

decktige Vers dreven udi Landflygtighed.
Holb.Intr.1.116. det (er) noget fordægtigt
at gaa i Slaap-rok saa silde. sa.Masc.7.5.

(de) giøre sig fordægtige at handle med
stiaalne Østers. Mandat."'/2l720. §9. (histo-

rien har) syntes mig lidt fordægtig: „det
er langt borte og længe siden." Blich.II.

429. *Dette Hastværk, Herr Krabat,
|
Fore-

kommer mig fordægtigt. J5eife.Poei.X505.

AndNx.S.196. || som er af en noget (især

i moralsk henseende) tvivlsom, karakter. *Et
qvind'ligt Væsen ham i Møde svæved,

|

Saa fri og feiende, saa pyntet prægtig,
|

At strax han hende dømte som fordægtig.
FalM.IV.289. jf.: (vi) kom ind i nogle me-
get fordægtige Gyder. JVJens.IM.125. 2)
(l.br.) m. tilknytning til fordækt 2.2: hemme-
lighedsfuld; ogs.: underfundig; upaa-
lidelig. Aar 1137 Gav end (o: en) Jøde sig
ud for Messias og holdt fordægtig For-
samlinger med andre Zøder. Borrehye.TF.
244. *han er fordægtig som bare Pokker.

|

Frygt dog ei hans ^ned.Winth.II.166. (du)
har gaaet saa fordægtig omkring de sidste

Dage. Hvad er det saa, du har haft paa
Hjerte. Pont.LP.VIIL198. -hed, en. (1. br.)

1) [1] D&H. 2) [2] hemmelighedsfuWied.
JVJens.HF.124.

|| i forb. i al fordæg-
tighed, i al hemmelighed. Line havde faaet
lavet sig en Nøgle til Skuret efter min,
saadan i al Fordægtighed, uden at Nogen
vidste det. Schand.F. 531. sa.UrsulasUheld.
(1901).104.

I. For-dæk, et. (jf. ænyd. fortecke i

bet. 1, mnt.vordecke samt %. vor(der)deck;
sml. Fordække) 1) ^ forreste del af et skibs-

dæk fra fortoppen til forstavnen; ogs.: dæk

over forskibet (jf. I. Bak 2 samt Agterdæk).
VSO. Tops.II.313. KLars.Ci.15. Scheller.

MarO.
II
ogs. om den forreste del af en (halv-)

dæksbaad. Pont.LP.1.168. JVJens. Sk. 170.
2) dæk (1.3) paa forhjulet af en cykel olgn.
et fordæk holder i reglen længere end et
bagdæk

j

II. t Fordæk, et. {efter ty. verdeck;
til verdecken, tildække, skjule, se fordækt)

10 1) kaleche paa en vogn. En meget let

Jagtvogn med Chaise-Fordek, er til Kiøbs,
Adr.'^lAl762.sp.l5. Vogne med heelt, halvt
eller ingen Fordæk. Forordn.^y^ 1804. §14.
2) skibsdæk; dæk (1.2). vAph.(1759). et
Orlogsskib paa tre Fordæk. HCAnd.VII.12.
tFor-dække, et. [V.I.3] {afl. Dække 1

;

jf. ty.vordeeke samt I. Fordæk) nedhængende
tæppe; forhæng. At trække Fordækket ned.
VSO.

20 fordækket, part. adj. se fordækt.
For-dækning, en. [V.I.2] ^ del af

avantgarden, som sendes forud for dennes
egentlige hovedstyrke, da hans Fordækning
hørte Skydningen . . sendte den et Kom-
pagni frem. NPJensen. Kampen om Sønder-
jylland.IV.(1914).41. Sal?11.41 7.

fordæk-sinket, part. adj. [fmr'dæg-
iser^W^ai] {dannet af fordækt (s. d.); snedk.,

tøm.) forsynet med ell. udført ved fordækt
30 sinkning. Skuffer med fordæksinkede For-

stykker. Arbejdsløn.42.

fordækt, part. adj. [ianr^dæqd] (nu kun
foræld, -dækket. Klevenf.BJ.54. JPJac.I.
180. (sj.) ved tilknytning til fordægtig skre-

vetiordægt Bang.DuF.40. JVJens.TL.147).
{ænyd. d. s., jf. glda. forteckt, dækket, skuf-
fende, ænyd. fortakt, skjult, hemmeligheds-
fuld, bedragerisk; egl. part. af f fordække,
tildække, skjule (M.oth.D55. Gram.Nucleus.

40 1843); fra mnt. vordecket, lumsk (ty. ver-
deckt^, part. af vordecken (ty. verdeckenj,
tildække, skjule)

1) f tildækket; lukket. Moth.D55. Voi-
turen i Holland (den ordinaire) bestaar
udi en fordækket Yogn. Klevenf.RJ.54.
MR.1823.275.

2) som er ell. er gjort (helt ell. delvis) usyn-
lig; skjult. 2.1) (nu næsten kun fagl., i visse

faste forb.) i egl. bet. fordækt Trappe. vAph.
50 (1759). Han havde det paa et fordækt Sted.

VSO. i forb. holde sig fordækt: han
(havde) vel ogsaa ladet fyre en Salve af

Musqueter, men ingen af vore Folk fik

Skade, fordi de holdte sig allesammen for-

dekte. Robinson.1.2 9. en ret og oprigtig
Kærlighed, sagde han, vilde hellere . .

sørgende have holdt sig fordækt end ju-

bilerende aabenbare sig.JPJac.I.90.
\\ ^

(nu næppe br.) fordækt batteri. Mil
60 TeknO. || fordækt sinkning, (snedk.,

tøm.) maade at forbinde træstykker paa, hvor-

ved det ene stykke helt dækker det andets ende-

træ, saa at samlingen ikke ses (jf. fordæk-
sinket;. Wagn.Tekn.534. Haandv.175. for-
dækt sinke, ikke helt gennemsavet sinke.

D&H.
Il

spille (lægge, give) fordækt
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olgn., ^ (i udspil ell. naar man stikker, giver
olgn.) lægge kort med billedfladen nedad, (han)
lægger (spillet) paa høire Side af den, som
har Forhaanden, og altsaa næste Gang
skal give, og det enten fordekt, eller saa-

ledes, at kuns det øverste Blad kan sees.

Spillebog.(1786).8. Af Bunken tages 4 Kaart,
et af hver Farve. De blandes og lægges
fordækt paa Bordet, hvorpaa hver af Spil-

lerne trække et af Kaartene. Spillehog. lo

(1900)^2. (m. tilknytning til bet. 2.2; 1. br.)

spille ucerligt: Sviregasten hader mig, for
jeg har luret ham i at spille fordægt
og snyde i Beter. KBirk&JKure.IngridKlo.
(1907). 60. ogs.: bruge kneb; spille under
dække (med). Spiller Nogen fordækt her,

saa kan han for mig vælge Vindue eller

Dør, jeg er Mand for at befordre ham ud
ad hvilket Hul, han finder for godt. Schand.
BS. 414. der er de i Folkeforsamlingen, 20

som spiller fordægt med de Store. Sødfe.

Oprøret.(1902).139. det (er) utvivlsomt, at

der i høj Grad spilles med fordækte Kort
af de ledende Mænd i Bayern. Pol.^Val920.
7.sp.S.

II
fordækt skak. Naar ved et

Træk den fjendtlige Konge sættes i Skak
af en anden Brik (0: end den, der flyttes)

. . saa kaldes dette et fordækt Skak. Skak.
(1916).16.

II t De besluttede i en for-
dæktDragt('a;i forklædning) at snige sig 30

ind i den Commanderendes Leyr. Spectator.

439. 2:2) uegl. ell. overf. anv. af bet. 2.1

:

hemmelig; tilsløret, en saadan Foragt
er ikke andet, end en fordekt Kierlighed.
Lodde.(SkVid.III.136). der er meget For-
dækt i Naturens Rige.JPJac.I.lo. Enten
Provisoriet er aabenlyst eller fordækt, saa
hænger det Ministeriet i Klæderne. Hørup.
11.38. Al Godhed er paa én eller anden
Maade fordækt Egoisme. Leop.GoethesKat. 40

(1906).160. især som adv.: Vil De følge
mig, men ganske stiltiende, ganske ior-

dækt.Schand.F.267. der er i den lækre
Nøgenhed (0: paa et billedhuggerarbejde) .

.

noget saa fordækt vellystigt. FFed..B.575.

jf.(sj.): naar man kun forstaaer hinanden,
er hvad man kalder „halv fordækt" (0: i

form af en halvkvædet vise) den allermor-
somste Maade at tale sammen paa. Grundtv.
BrS.97.

II
især om handlemaade, optræden, so

ytringer olgn.: som tyder paa ell. beror paa
mangel paa oprigtighed ell. ærlighed; for-
stilt; ogs.: underfundig; lumsk. *mon
man Eder kand blant Patrioter sætte,

|

Naar I udvælger en fordækt og hykkelsk
Yey? Anti-Spectator. 34. vAph.(1739). Han
kom saa fordækt frem dermed. F50. Han
stod med et fordækt Smil.Søiberg.L.52.
(m. tilknytning til fordægtig 1 ; sj.) om per-
son: mistænkelig, der var . . stadig Folk, éo
som syntes, at der var noget „fordægt"
ved ham. BomoS.FD.59.
fordæmme, v. [fmr'dæm'g] -ede. vbs.

' -ning (MilTeknO.). (fra ty. verdåmmen; jf.
I. dæmme; fagl.) udfodre ell. stoppe et
borehul før en sprængning for at koncen-

trere mrkningeme. Wagn.Tekn.464. H (fagl.)

afstive, støtte (støbeformer) ved at omgive med
et fast lag (af sand, jord osv.). Lerformer
(til støbning) sættes næsten altid ned i

Damgruben og fordæmmes der ved at
støde fugtigt Sand om dem. smst.99.

GJ Fordærv, en, et. [fmr'dnr'v] (glda.

fordærff; fra mnt. vorderf (hty. weråexh)

;

jf. fordærve. Fordærvelse; sj. i best. f, jf,
dog: 'spottende Fordærvet

| Jeg nu har
grebet hyren. Hrz. Lyr. 1.35. || l.br., jf.:
„usædvanligt." JfO.) 1) det at fordærve, ell.

hvad der rrirker fordærvende, volder skade;
ødelæggelse (især i forb. m. gen. ell. ejen-

doms-pron.). Moth.D69. 'Du (o: ræven)
bringer Fordærv i alle Kanter og Kroge.
OeU. Overs, afGoethe. ReinekeFos. (1806).223.
det Overfladiske . . hvor glat det end frem-
stiller sig, er Kunstens Fordærv. HawcA.
MaastrichtsBeleiring.(1832).ir. Kom ikke
tU Paris 1 .. det bliver din Fordærv! HC
And. VIII.138. 'Mands Fordærv er Kvinde.
Drachm.VS.26. 2) (sj.) det at være for-
dærvet, ell. hvad der er fordærvet. 2.1) d. s. s.

Fordærvelse 1.2. i deres Inderste er stor
Fordærv. Ps.3.10(Lindberg ). en gyseligVer-
den af Timelighed og Fordærv steg frem
for hende. Bønnelycke.MM.14. 2.2) (jf. for-

dærve 2.1 slutn.) raaddenskab. hver Mand
gemmer sit Sul i sin Køje . . endskønt det
stinker som det ureneste Fordærv. OscJens.
IN.10.
fordærve, r. [fmr'dBr'va] (præs.:) for-

dærver. Høysg.AG.17. dagl. (iscer i bet. l.t

slutn.) ell. dial.: [fcDr'dcr'aJ (jf. Heib.PoetJ.
50. AUen.DS.II.691. Bøgh.D.lI.309. FeUb.).
-ede. vbs. -cise (s. d.), jf. Fordærv, {glda. d. s.,

æda. fordæruæt, adj., syg, angrebet (Harp.
Kr.ll5), sen. oldn. for-, tyrirdjarfa; fra mnt.
vorderven (jf. ty. verderben^; oprindelse
uvis; jf. bedærve, dærve)

1) tilføje (legemlig ell. aandelig) skade;
ødelægge. I.1) m. h. t. personer: gøre for-
træd; ogs.: berøve livet; dræbe, frygtede
du ikke, at udrekke din haand, til at for-

derve (1871: dræbej Herrens salvede?
2Sam.l.l4(Chr.VI). da sagde (Jehova) til

den fordærvende Engel (0: som spredte
pest): Nok! drag din Haand tilbage! J?aW«.

Bib.I.187. 'Jeg greb den (o: en slange) høit
om Nakken, saa det blev den | Umuligt
at fordærve mig. Oehl.F.84.jf.: eders sverd
fortærede eders propheter, ligesom en for-

dervendes (1871: ødelæggende^ løve. Jer.
2.30(Chr.VI). overf: Der er i Sandhed
fordærvet en Advocat (nu: gaaet en ad-
vokat tabt^ i Dem, Herr Greve. CBemh.
11.45.

\\ t fordærve sig selv, egl: til-

føje sig selv fortræd; især: skade sig selv i

økonomisk henseende olgn.; gaa sig selv for
nær. (landets love) hvorover de holdt, uden,
som man siger, at fordærve sig selv i Bund
og Grand. Etc.VI.89. at fordærve sig selv,

for at frelse andre, gaae nøgen for at
klæde sin Næste, er hverken naturligt,
fornuftigt eller christeligt. NordBrun.(Rahb.
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LBJ.397). part. fordærv et brugt som adj.

:

ødelagt i økonomisk henseende; ruineret; fal-

leret, en fattig fordærved Proprietarius

her af Landet. Gram.Breve.148.
||

(foræld.)

besejre; overvinde, hvortil haver vel Gud
(opvakt) Ufrygtagtighed i Mennesken's
Bryst om ikke til slig en Fiende at mod-
staa og fordærve ? JFJac.1.42. || nu næsten

kun i part. fordærvet som præd. i forb.

som slaa, prygle fordærvet, slaa, prygle,

saa man tager skade deraf. VSO.I.156. saa

fulgte der . . Udbrud af Raseri hos ham,
hvorunder han endogsaa slog en af de
stærkeste Drenge halvt fordærvet. Drachm.
VT.29å. Feilb. ogs. ved andre (især refl.)

verber, m. blot forstærkende bet.: Sørge sig

fordervet. Høysg.S.54. en Skole-Lærer maa
. . raabe sig fordærvet paa sine Disciple.

Spectator.460. Her kan man jo fryse for-

dervet. 7/SO. Hans spillede, saa Faarene
dansede, og Prinsessen var nær ved at le

sig fordærvet over det. SvGrundtv.FÆ.II.
40. nogle af Pigebørnene i de øverste
Klasser . . var lige ved at slide sig for-

dærvet. EJuelHans.De smaaPiger.(1912).79.

1.2) (nu 1. br.) m. h. t. legemsdele olgn.: be-
skadige (1.2); ødelægge, en ureen Tunge
og andre Kiendemærker af en fordærvet
Mave. Tode.ST.I.14. En Solospiller kan .

.

let fordærve sin Arm ved at anføre det
kongelige Musik-Kor. PAHeib.US.559. der-

som dit høire Øie forarger dig, saa riv

det ud og kast det fra dig; thi det er dig
gavnligt, at eet af dine Lemmer fordærves
(Chr.VI: omkommer^, og ikke dit ganske
Legeme skal kastes i Helvede, Matth.5.29.

Den megen Broderen fordærver Deres
Døttres Øine. Gylb.Novel.II.140. \\ m. over-

gang til bet. i.s i forb. fordærve smagen
(jf. Smagsfordærvelse^. (de) som efter hans
Tykke have en fordærvet Smag. Ew.VI.
15. Franskmændenes Smag er fordærvet.
HolbergAarbog.1921.123. 1.3) (nu 1. br.) om
fortræd af aandelig art: ødelægge (i mo-
ralsk henseende). Forføres ikke; slet Om-
fang fordærver gode Sæder. iCor. 15. 33.

e gode og dydige Borgere, hvormed vor
Stad er velsignet, skal ved Riigdom blive
fordærvede, vende Ryg til Dyden, iToZfc.

Plut.1.8. »Forhærdede Tidsel-Gemytter,
|

Saa stive som Torne og Støtter,
|
Hvi

holde I eder saa ranke
|
I Stoltheds for-

dervede Tanke? Brors.ll. de Ældres . .

Ryggesløshed virker fordærvende paa den
opvoxende Slægt. Mynst.Jonstr.l2. *alle

unge fornemme Herrer,
|
Som altfor gjerne

os Piger fordærrer. Heib.Poet.I.50. Alle
Mennesker paa Jorden ere Syndere, men
Alle ere ikke lige fordærvede. Za^efc.^50.
(jeg var) en fordærvet Dreng . . tidlig

brød der ubændige Lidenskaber frem hos
mig. Schand.F.45. jf: saa skal du bare see,
hvorledes jeg skal fordærve (o: forkæle)
baade denFjerde og den Femte (af børnene)
. . thi det er nu Tanternes Rettighed. Heib.
Poet.XI.125.

II t refl.: handle umoralsk. I

forderve eder (1871 : handle fordærveligt^,
og giøre et udskaaret hiilede. 5Mos.4.25
(Chr.VI). 2Krøn.26.16( Chr.VI; se sp.349*^).

2) m. tings-obj.: give noget en saadan be-

handling, at det bliver (helt ell. delvis) uan-
vendeligt ell. forringes stærkt i værdi; be-
skadige (2); spolere. 2.1) (nu især i perf.
part. som adj.) i egl. bet. Samler Eder ikke
Liggendefæ paa Jorden, hvor Møl og Rust

10 fordærver (1907: fortære^. Matth.6.19. I det
hånd peeger paa Donaustrømmen, støder
hånd KJruset om med Albuen, saa at Land-
kortet forderves. Holb.Kandst.II.l. (russerne

har) nærmet sig Byen ved deres grove
Skyts, og fordærvet den saa kaldede Alt-

stadt. Gram.Breve.56. Dampkjedlen selv
fandtes sprængt og aldeles fordærvet.
Hauch.VI.281. det, som ikke blev for-

dærvet (Chr.VI: forkrænket^ af Ild.Visd.

20 16.27. ordspr. : mange kokke fordærver ma-
den, se Kok

II
faa (noget) fordærvet,

(jf. II. faa 6^ faa ødelagt, jeg er ganske tør

paa Fødderne. Men derimod har jeg faaet

min Hat fordærvet. Heib.Poet.IL360. »Jeg
vælter det Blækhus, jeg kjøbte igaar,

|

et græsk Testamente fordærvet jeg faar.

Schand.SD.9.
\\

part. fordærvet brugt som
adj.: som er gaaet i fon-aadnelse; ubrugelig.
Om Tribunen er der en Trængsel . . her

30 flyve stundom fordærvede Appelsiner .

.

i Hovedet paa TaXeTen. HCAnd.XII.210.
den, som i Afsætningsøjemed . . under-
kaster fordærvede Levnedsmidler en Be-
handling, der er beregnet paa at skjule

deres fordærvede Tilstand (straffes) med
Fængsel. Goos.II.208. Feilb. 2.2) forbruge
paa en ødsel ell. uforstandig maade; sætte
over styr; lade gaa til spilde (j/. For-
dærver 2.1j; nu kun i foræld, ordspr. som:

40 Hvad Mange kan forhverve, kan En for-

dærve. Mau.2267.
II -f uegl: spilde. Din

mundfuld, som du haver ædet, den skal

du udspye; og forderve (1871 : have spildt

j

dine liflige ord. Ords.23.8(Chr.VI). jeg for-

dærver min Naadige Herres Tiid. Gram.
Breve.158. 2.3) (især &) uegl. ell. overf. anv.

af bet. 2.1; især m. abstr. obj. (herren) skal

give deres konger i din haand, og du
skal forderve (1871: udslettej deres navn

50 fra at være under himmelen. 5Mos. 7. 24
(Chr.VI). jeg vil forderve (1819: forkaste;

1907: lægge øde) de vises viisdom, og til

intet giøre de forstandiges forstand, i Cor.

1.19(Chr.VI). I Valdemars Tid (blev) alle

de gamle Love og hele Kirkens Frihed
fordærvet. KrErsl.I)M.14.

||
forvanske ved

indblanding af fremmede bestanddele, hånd
har lærdt . . at siunge en hob forliebte

Viser, og forderve sit eget Sprog; thi

60 jeg troer hånd kand nu hverken Dansk
eller Fransk. Holb.Jean.1.5. det moderne,
paa mange Maader fordærvede Jiddisch.

StSprO.Nr.113.5. (sprogv.) m. h. t. en tekst,

især i forb. være fordærvet, være mangel-

fuld, daarligt overleveret olgn. På dette sted

er texten åbenbart fordærvet.VilhThom8.



S49 fordærvelig Fordærver 350

Afh.I.302. Q fordærve legen ^spillet,

historien olgn.), tilintetgøre, kuldkaste et fore-

tagende, som er i gang. hånd havde i Sinde
at tyrannisere over os, hvorudover vi en-

ten maatte have fordervet Historien, eller

ladet os ilde medhandle af denne grove
Bonde. HolbJep.III.4. Men end om Jacob
stiæler alt hans Gods fra ham, og løber

bort, saa forderve vi jo vor Sag meere.
sa.llJ.II.4. ligesom man icke vi^te, hvor
tit I pleyer overiUe jer, det er just det

eeniste Middel at fordærve Legen, gaae
jer Vey. KomGrønnegJ1.242. 'Saa lægger
nu ret Mærke til

|
Guds eget Ord om

Daaben, | Saa I fordærve Fiendens Spil
|

Og undflye Kiætter-Hoben! Grundtv.SS.I.

S59. 'Den Anden kunde ved sin Hæftig-
hed

I
Fordærve hele Spillet. Heib.PoetJII.

436. Q ordspr.: for meget og for lidt
fordærver alting (f Sle sager. Cit.ca.

1700.(Thott4'>1525.266)) olgn. Mau.6387.
Holb.Heltind.II.244. for Lidet og for Me-

fet fordærver k\t.Kierk.V.84. || f talent.:

ordærve det med en (efter ty. es mit
einem verderben) lægge sig ud med, rage
uklar med en. (kongen) synes at have for-

dærvet det med alle Folk af dette Slags.

Molb.DH.II.286. man . . maa (ikke) ud-
sætte sig for at fordærve det med sine

gamle \ennQT.Winth.ND?Fort. Goldachm.
Hjl.ll.1084.

fordserveligr, adj. [fmr'dBr'vali] adv. -i

dl. (t) -en (Moth.F292). (æny'd. forderffue-

Ug; fra mnt. vorderflik (hty. verderblich/;
til fordærve) 1) O (1. br.) til fordærve
1: skadelig; ødelæggende, see, jeg op-
vækker imod Babel, og imod indbyg-
gerne, ja deres hierte, som staae op imod
mig; et forderveligt (1871: ødelæggende^
vær. Jer.ol.lfChr.Vl). En forderveUg Krig.
VSO.

II
nu især (jf. fordærve 1.3^ ; skadelig

i aandelig henseende; moralsk ødelæggende.

der vare og falske Propheter iblandt Fol-
ket, ligesom der og iblandt Eder skulle

være falske Lærere, som skulle indføre
fordærvelige Secter. ^Pe<.5.i. I søge om
de Ting, som ere Eder selv skadelige og
fordærvelige. ÆToZfc.P/u/J'.S. han handlede
fordærveligt (Chr.VI: fordervede sig), og
han forgreb sig imod Herren sin Gud.
2KrønJ26.16. Spot er hæslig og fordærve-
lig overfor voksne. KLars.AH.182. 2) (nu
næppe br. uden for ssg. letfordærvelig^ til

fordærve 2.i; om levnedsmidler: som let kan
fordærves, gaa i forraadnelse. Men-
neskene (kunde ikke) glemme en Over-
flødighed, som bestod i Frugter og an-
dre fordervelige Ting. JSneed.V11.14. For-
dervelige Varer. FSO. 3) (jf. fordærve 1.3^

•f moralsk fordærvet. Vee et syndigt folk,

et folk med svar misgieming, de ondes
sæd, de fordervelige (1871: vanartede^
høTii\Es.l.4( Chr.VI). -hed, en. 1) [1] (l.br.)

det at være ell. virke skadeligt ell. ødelæggende.
Krigens Fordervelighed. F/SO. Under disse
brede, linde Luftdrag faar man den For-

visning, at Læren om Kulturens For-
dærvelighed ikke er saa helt urimelig.
NMøll.(DanmGalsch.II.302). 2) [2] (sj.)

Varernes ForderveUghed.FSO. 3) [3] (l.br.)

det at være moralsk fordærvet; ogs.: usselhed;

slethed. Moth.D70. Laster, som udspitre af

Menneskets almindelige Fordervelighed,
saasom Gierighed, Uhøflighed, Utaknem-
melighed, Øyenskalkeri, Misundelse og

10 Hovmod. Holb.NF.II.97. den Fordervelig-
hed, som da regierede udi Rom. sa.Heltind.

11.233. al denne (o: pressens) Elendighed
og Fordærvelighed drukner i den Vel-
gerning, som' Bogtrykkerkunst og Trykke-
frihed er. Brande8.T.79. Fordærvelse,
en. flt. (nu næppe br.) -r (Kitigo.250. Holb.
Plut.1.8. sa.Ep.V.^54. jf. TBaden.Suppl.8).
(glda.d.s. (Mand.53); vbs. til fordærve) det

at fordærve elL ødelægge; det at være ell. blive

20 fordcervet; ogs.: hvad der virker fordærvende;
fordærv, i) & til fordærve 1. 1.1 ) W for-

dærve 1j og 1.2. Tænk paa de sidste ting,

og hold op fra at bære fiendskab, ja tænk
paa fordervelse (1871 : Undergange og død,
og bliv i budene. Sir.28.6(Chr.VI). Ja du
est vel undskylt at tale om Christendom;
(du som) udaf Ondskab opvækker Himmel-
storm fattige Søefarende Folk til Ulykke
og Fordervelse. Holb.Hex.IV.lO. F, og hen-

30 des Moder ere Husets Undergang og For-
dærvelse. i7aucA./Ji.5i. i den Forfatning,
hvori alle Maver for Tiden befinde sig,

vUde (punch) være den skrækkeligste For-
dærvelse. -Eros<r,G..38. Den Ret, Godsejerne
i en Del af Landet havde til at producere
eller sælge Brændevin, benyttedes ofte .

.

til Bondebefolkningens Fordærvelse. iV^a-

tionaløkonTidsskr.1.218. Træk og Fugtighed
er en Fordærvelse for Hvalpene, de blive

40 da forkrøblede. For<Hy.77J4. 6. jf.: Utopi-
ster er Verdens YorÅairveise. Schand.AE.
183. 1.2) til fordærve 1.3: mordisk ødelæg-
gelse; (den almindelige) mangel paa moral

(jf. Fordærvelighed 3, Fordærvethed^. For-
dærvelsen var ikke bleven saa gandske
almindelig, at man jo endda hos en og
anden saae Levninger af den gamle "Ro-

merske Byd. Holb.Herod.90. Tidernes For-
dærvelse og de forestaaende Landeplager.

30 Ew.VI.230. Den stigende Fordærvelse med-
førte den synkende Rundhed. Drachm.VT.
337. H t fortabelse, den Port er viid, og den
Vei er breed, som fører tH Fordærvelsen
(1907: Fortabelsen;. Matth.7.13. *Vor Herre
til Himmels opfoer,

| Fordærvelsens Hjem
er lagt øde. Grundtv.SS. 1.485. 2) (sj.) tii

fordærve 2.i. Varers Fordærvelse ved Sø-
vand, Stranding. MO. spec. (nu næppe br.)

om fødevarer olgn.: forraadnelse. (hvid-
60 kaal) er een af de Planter som gaae lettest

i Raadnelse; endogsaa naar den staaer i

fuld Væxt, kunne enkelte Blade raadne
bort, og en stærk Frost sætter ofte et

heelt Hovede i saadan en Fordærvelse.
Tode.ST.II.73. MøllH.II.145. Fordær-
ver, en. (i Fordærvere. Ew.VIlJ225). 1) (nu
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1. br.) til fordærve 1 : person, som ødelægger
ell. bringer fortræd, l.l) til fordærve l.i.

Herren skal gaae Døren forbi, og ikke
tilstede Fordærveren at komme til Eders
Huse for at sldi^e. 2Mos.l2.23. Knurrer ei

heller, som og Nogle af dem knurrede,
og bleve ødelagte af Fordærveren (1907:
Ødelæggeren). iCor. 10. 10. *Hver Qvinde
bæver for nye Mord,

|
Hver dansk For-

dærveren truer. Ing.VSt.228. 1.2) til for-

dærve 1.3: person, som forleder andre til

noget ondt; forfører, (hun) skulde betiene
sig af sin Magt og dens Svaghed, som
hun anseer for sin Fordærver. Eiv.VII.116.
det var først et Par Aar, efter at Du var
rejst, at jeg begyndte at komme igen
(til familien). Straks var jeg jo temme-
lig misliebig i Familien, som Din (o: en
ung mands) Fordærver. Esm.III.314. jf.:
De skal behandle disse Agitatorer for Rets-
reformen med den yderste Forsigtighed .

.

jeg anser dem for samfundsfårlige Folk,
som rene Folkefordærvere. Hør«;?.//.
378. 2) til fordærve 2. 2.1) (nu kun dial.)

til fordærve 2.2: ødeland, talem.: efter en
forhverver (o: samler) kommer en for-

dærver. Feilb. 2.2) (nu 1. br.) til fordærve
2.3. fornuftige gamle Romere have . . an-
seet de saa kaldne ziirligere Skribentere
som Sprogets Fordærvere. Holb. Ep. IV.
146. det (er) ey imod Videnskaber, men
deres Fordærvere jeg . . har stilet mine
Betragtninger. Spectator.86. al sand Kunst-
nydelses værste Fordærvere, Turisterne.
VoreHerrer.l921.Nr.l2.3. jf.: (jyden) er en
Festfordærver, en Lyseslukker, et Folke-
færd, der er ilde set paa Sjælland. FiZMwd.
N.79. Fordærvet-hed, en. (sj.) især til

fordærve 1.3: moralsk fordærvelse, oplys
min Forstand, at jeg maa see min Vild-
farelse, og min Fordærvethed! ÆTierfc.FJ.

219. D&H. om et enkelt udslag af fordær-
velse: (Kristus) taler om at Standen (o:

præstestanden) som Hele er fordærvet, at
Standen som Hele ogsaa har den For-
dærvethed gjerne at ville gaae i de lange
Klæder. Kierk.XIV.212.
fordoje, v. [fcoridmi'a] -ede. vbs. -else

(s. d.), t -ning (Moth.D220).
1) (ænyd. fordøye, -døwe, glda. fordøwe

(Dyrerim.ll); fra mnt. vordojen, vordou-
wen (hty.\erådiaen); besl. m. tø; grundbet.:
bringe til at tø, smelte) optage næring i

sig. l.l) ved en række af processer opløse fø-
den og bringe de i den indeholdte nærings-
stoffer i en saadan form, at de kan gaa over
i lymfen og blodet og derved optages i or-

ganismen; (dagl.) især blot om at opløse fø-
den, mange Folk her giøre slige Brylluper,
at Bryllups-Maden er neppe fordøjet i

Maven, førend de maa dantze til Slutte-
riet. Holb.Masc.II.5. "Folk af min Stand
. .

I
Maa spise lidt kun, og hvad let for-

døies. Oehl.A.294. man blander Viin med
Vand, for at de Svage maae kunne for-

døie den. Heib.ProsJ.445. *Din Mave daar-

lig er, du slet fordøier. PalM.1.42. I (tarm-
kanalen) optages og fordøjes Føden. Boas,
Zool.*33. (naturv.) m. tings-subj.: Fordøjel-
seskirtler . . kaldes de Kirtelhaar (hos) in-
sektædende Planter . . som secernerer (o:

udskiller) den fordøjende Yædske.Warm.
Bot.234. t i forb. som de fordøjende
kræfter, redskaber, fordøjelsesorganerne

(jf. Fordøjelses-kraft, -redskab;. tode.ST.
10 11.63.70.

II t fortære; bringe til opløsning,
*Rust (har) min Hierne snart fordøyet.
Falst.0vid.134. 1.2) overf.: optage aandelig
næring i sig paa en saadan maade, at man
gør den til sin ejendom; ogs. (dagl.): „sætte
til livs". Pauli hede Hoved gav sig ikke
Tid til at fordøje Gamaliels Philosophie.
Horreb.II.375. De stræbte at fordøje Mad-
vigs latinske Grammatik af bedste Evne.
Schand.AE.30. det er . . ikke let at forstaa,

20 hvordan den (ortodokse teologi) kan fordøje
(o: tro paa rigtigheden af) Ting som Gene-
sis' Skabelseshistorie, Himmelfarten, Høj-
sangen eller Apokalypsen uden allegorisk
Sauce. JLHeib.(StSprO.Nr.l22.68).

\\ f m.
overgang til bet. 2: At menge Galskab i Co-
moedier, er . . ligesaa fornøden, som at
smørre Hiulene paa Vognen og at bruge
Dricke til sin Mad ; thi uden det første kand
det sidste icke fordøyes. Holb.JJBet.a2^.

30 2) {ænyd. d. s.; egl. et andet ord, dannet af
II. døje, men sammenblandet m. bet. 1; jf.
fordøjet; nu sj.) m. h. t. noget besværligt, ube-
hageligt olgn.: udholde; finde sig i; ned-
svælge; lade glide ned; døje. at fordøie
skeldsord. Moth.D220. Jeg er bange, at han
udi første Hidsighed forløber sig og siger
mig noget, som min Ære ikke tillader at
fordøje. Holb.Masc.III.4. de hafde udstaaet
og fordøyet en Hoben Besværligheder un-

40 der Veys. Slange.ChrIV.1135. Han tog sig

det først meget nær, saa at han blev syg,
men har dog nu nogenlunde glemt det.

Jeg kan endnu ikke ret fordøie denne Hi-
storie. Ørst.Br.1.286. Nu maatte jeg da for-

døie en langTaknemmelighedstale.irCJ.nd.
1.104.

II t m. overgang til bet. 3 i forb. som
fordøje tiden, faa tiden til at gaa; til-

bringe tiden (med). *I store Guder, saa Au-
gusti Hierte bøyer,

|
At Naso ikke faar et

50 evig Fængsel her,
|
At jeg ey all min Tid

i Ufred saa iordøyer. Falst.Ovid.78. *Hvor
mangen lystig Time han

|
I Selskab har

fordrevet;
|
Hvor aldrig noget Øjeblik

|

Var langsom at tordøie.Falst.52.

3) {ænyd. fordøye, glda. part. fordoit; jf.
no. dial. lordoa; egl. et andet ord, laant fra
mnf.vordon (ty. yertun); nu kun dial.) bort-
ødsle; forøde; sætte over styr. Moth.D
219. Ach du u-lyksalige Jeronimus I hvor

60 vil du blive til mode, naar du ved din

Hiemkomst finder . . dine Midler skamme-
ligen fordøyede. Holb.Abrac.1.2. ingen Ting
lader (renterne) mere stige, end naar Folk
ved Overdaadighed fordøier alle deres Ind-
ls.omster.OeconT.III.25.MDL.(langeland8k).
Feilb.L339.IV.154.
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fordejelig^, adj. [fcnr'dmi'ali] (cenyd.

fordøvelig i bet 1, fordøjelig, som har let

ved at fordøje; af fordøje; jf. ty. verdau-
lich) 1) (nu 1. br. uden for ssgr. som let-,

tungtfordøjeligj til fordøje l.i; om føde-
midler: som lader sig fordøje. MothJ)220.
•Maden er god og fordøjelig. iEicAJJ 97.
der fortælles, at Kong HenriS den første

af England døde, fordi han havde spist

formeget af denne svært fordøjelige Fisk
(o: havlampretten). BMøU.DyL.lII. 218. jf.
lordøje 1.2: Som den lettest fordøielige
Spise har (Oehl.) ladet (stykket „Frejas
Alter") begynde Samlingen. Oehl.PSkr.I.
xn. 2) t <iT fordøje 2: som kan taales; som
man kan finde sig i (jf. døjelig^. Saadan
Snak, Tale, Opførsel, er ikke fordøieUg.
VSO. -hed, en. [1] (l.br.) Moth.D220.
Ved et Fodermiddels Fordøjelighed for-

staas dets Evne til at kunne opløses og
opsuges paa sin Vej igennem Fordøjelses-
kanalen-iandfeOJTJj 78. AmMølLSundhedsl.
71.

Fordejelse, en. 1) som vbs. til fordøje
(iscer i forb. ni. gen.). 1.1) (1. br.) til fordøje
1.1. Madens Fordøielse. FSO. MO. iJ2)i til

fordøje 2. efter mange Haandheders (o: for-

haanelsers) Fordøjelse, har (han) endelig
skaffet sig en vis Anseelse. EilschSPhilBrev.

134. 1 J) t til fordøje 3. Moth.D220. Penges
eUerMidlersFordøielse.F/SO. 2) mere konkr.:

evne til at fordøje; ogs. (især i best. f.) om hele

den proces, hvorved føde optages, ell. om alle

de organer, der medvirker hertil. MothJD220.
(abekattene var) døde af Mangel paa For-
døielse. Ew.Vl.l03. en maadelig Ærgrelse
befordrer Fordøielse. Tode.FJi. 'Om Aft-
nen tør jeg

I

. . ikke spise . . hvad
|
Der

kræver stærk Fordøielse. Oehl.AJ293. Han
var meget medtaget . . af at have ødelagt
sin Fordøjelse ved at spise Masser af Frugt.
Brandes IX.218. Opløsning og Omdannelse
af Næringsstofferne kaldes Fordøjelsen og
finder Sted i Tarmkanalen. -Boas.2'ooZ.*85.

}\(l.br.; jf. fordøje 1.2J overf: en viden-
skabelig Fordøjelse af denne Kundskab.
JLange.II.415. Publikums aandelige For-
døjelse bliver ikke bedre med Aarene.
Riget.**lsl913.1.8p.l. Fordøjelses-, i ssgr.

(især med.) af Fordøjelse 2. -apparat,
et. (1. br.) d. s. s. -organ. Sal.YI.8aO. -be-
STser, et (1. br.) ell. -besTserlighed,
en. iscET i flt. : vanskelighed ved at kunne for-

døje føden (dyspepsi). Schand.BS.204. hen-
des Mand . . var saa optaget af . . sine
FordøjelsesbesværUgheder. Font. LP. VIL
11. t -feber, en. „En feberagtig For-
nemmelse, som følger med Vanskelighed
i Madens Fordøielse." VSO. MO. -ka-
nal, en. den vej, føden passerer i legemet

under fordøjelsesprocessen. Frem. DN. 691.

SaVVIII.435. -kirtel, en. (bot.) hos in-

sektædende planter: kirtelhaar, som udsondrer
en vædske, der fordøjer næringen ell. opsuger
den. Warm.Bot.234. f -kraft, en. især

i flt: d. s. s. Fordøjelse 2 (jf. fordøjende

kræfter u. fordøje Id). Hans Fordøielses-
kræfter ere næsten reent svækkede.FSO.
MO. t -middel, et. „Et Lægemiddel,
som hielper til at skaffe Maven Fordøiel-
seskraft." VSO. MO. -organ, et. iscei- i

flt, om de organer, hvis væsentligste opgave
er at bidrage til fødens fordøjelse (jf. -appa-
rat, -redskab), en Slaphed . . som rammer
Fordøielses-Organeme efter en lang Faste.

10 Heib.Pro8.IX.15. Anat(1840).II.386. Pa-
num.225. -proces, en. især i best. f. : ke-

misk eU. mekanisk proces, hvorved føden for-

døies. Sal.*VIIL434. -redskab, et (nu
1. or.) d. 8. s. -organ (jf. fordøjende red-
skaber u. fordøje l.i^. D&H. overf.: Olufs.
NyOecJ.*151. -saft, en. 1) f ^ ^'^d fø-
dens fordøjelse opstaaede næringsvædske, som
optages i lymfen og blodet. VSO. 2) vædske,
der afsondres af visse kirtler i legemet og

20 medvirker til at opløse føden (jf. -vædske^.
SaUVin.433. -Tædske, en. d. s. s. -saft

2. smst. Fordøjer, en. (nu næppe br.)

til fordøje 3: forøder; ødeland. MothJ)220.
Naar Ødselhed kommer til den højeste
Grad, er det en af de forderveUgste Feil
udi det Menneskelige Societet. Thi en
saadan Fordøjer ødelegger sig ikke alleene
selv, men tillige med mange andre. Holb.
MTkr.37. KomGrønneg.III.9. VSO. for-

30 dejet, adj. [fmr'dmi'a/] (af VI. for- 2.3 og
n. døje 1; jf. fordøje 2; irist dial.) 8om har
gennemgaaet svære strabadser; udmattet
saa løb vi omsider ind i Havn, fordøiede
(Drachm.SS.93: forasede^ og forkomne.
Drachm.SS.-'243.
fordølge, v. [fmr'døl'qa] (præs.:) foT-

dblger. Eøysg.AG.121. (nu kun dial. -dølle

[-'døl'a] DL.3—13—17. FeUb.). ^æf. -dulg-

te (tidligere ogs. skrevet -dulte: Holb.DH.
40 111.683. Slange.ChrLV.313); part. -dulgt (tid-

ligere ogs. skrevet -dult: Moth.D190. Holb.
EpJV.102) ell. t -delgct (sa.Hex.LV.8) ell.

(nu kun dial.) -delgt ('-dylt. Moth.F293.
jfJ'eilb.).vbs.-t\ifi (MothJ)190. VSO. Goos.
IL.500). {ænyd. fordølje, -dølle (i bet. 2);
uden for dial. kun poet. ell. foræld.)

1) (jf. dølge la; nu kun dial.) gøre uska-
delig (ved besvæi-gelser olgn.); forhekse.
Naar Bøssen er toTdvlp..JySaml.IV.128.

50 2) (jf. dølge 2) bevirke, at noget ikke ses

ell. bemcerkes; skjule (især: med forsæt; ofte:
paa en svigagtig, listig maade). 2.1) (nu
næppe br.; jf. dølge 2.ij i alm. udi Con-
fiscations Sager . . skulde (intet) giøres
til Priis uden de Vahrer, som bleve for-

dulte. B:olb.DHLL.586. *Er da Der' Huns
et Sted, som kan fordølge Dem? Eic.IV.
167. m. h. t noget abstr.: Hvem skulde troe,

at noget Menniske xmder Helligheds Skin
60 kunde fordølge saa skarnagtig et Hierte I

KomGrønneg.II.274. *Den Dyd, som Med-
gang hos et Menniske fordølger,

|
Den

kiendes best paa den betrængtes onde
'Da.g.Falst.Ovid.92. *Han studsed først, men
strax paa Stand

| Bevægelsen fordulgte.
Oehl.BL.20.

|i refl.: skjule sig. »Hvor bly

V. Rentrykt »Vu 1922 23
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sig fordølger
| Den deilige Lund. Grundtv.

NM.130. *den skovløse Strand
|
Bag Is og

bag Sne sig fordølger. Blich.D.II.71. *en
Qvinde, der sig halv fordølger, |

Halv sig

hæver i de dunkle Bølger.PalM.1.58. 2.^

(jf. dølge 2.2) holde noget skjult ved ikke at

omtale det; holde hemmelig; ogs.: (he-)
nægte. Fordøller Bonden nogen vigtig . .

Sag for sin Husbond.DL.3—i5—i7. Mulet
for Recruter, som fordølge deres Skavan-
ker. Luxd.DaghJ.éSO. *Det vil ei Regnar
fordølge:

|
Jeg kommer ei af Mennesker

fulgt,
I
Og heller ei uden Følge (o: med

en hund). Oehl.BL.48. Den største Nidding
. . iblandt os vil dog endnu stedse blues
ved aabenbart at negte og fordølge Sand-
heåen.Ing.EM.II.62. *Hvad Læben vil for-

dølge, Øiet siger. PalM.U.369. Scharling.

Jøvik.(1901).181.

3) perf. part. brugt som adj. 3.1) til bet.

2.1: skjult; dulgt (S.i). de fornødenste
(mineraller) vise sig øverst i Jordskorpen,
men de mindre nødvendige ere mere for-

dulgte. Suhm.II.61. Et fordulgt Fiendskab.
MO. jf.: (hvem) kommer fordulgt med
lukket Visir? LBruun.SK.35. 3.2) til bet. 2.2:

uomtalt; fortiet; ogs.: hemmelig; ge-
dulgt, skal det gaa fordølgt af? . . skal

det gå skjult for sig.Feilb. jf. (sj.): jeg er
jo baade dig og mig selv det skyldig at

Præsten lægger vore Hænder tilsammen .

.

men det skal gaa for sig i al Fordulgt-
heå.JPJac.1.97. || overf: ubekendt. *Min
Fremtids Skjul er rullet ned,

|
Fordulgt er

næste Morgen. Boye.AD.III.80.
I. t For-demme, et. [V.2.i] (sj.) d. s. s.

Fordom. vAph.(1764). II. -demme, et. se

Foredømme.
III. fordflrmme, v. [fcor'dom's] -te ell.

t -de (Basth.(Rahb.LB.L92)) ell. f -ede

(Holb.Kh.68). vbs. -else (s. d.). (æda. for dø-
mæ (i bet. l.i_^, sen. oldn. for-, fyrirdæma;
fra mnt. vordomen; jf. II. dømme)

1) fælde en dom. l.l) f om dommer ell.

domstol: dømme (II.l). (forsamlingen) for-

dømte (1871 : dømte^ hende til døden. Sus.

13.41(Chr.VI). siig frem, hvad du har til

din Forsvar; thi vi ville ingen fordømme
nhørt.E:olb.Jep.IV.6. *Nu Pontius (Pilatus)

fordømmer en Retfærdig. Ew.1.55. *Tyven
(som vel aldrig derom drømte,

|
Saa lidt,

som Raadet, da det ham fordømte) |
Blev

iført Engledragt. Storm. (Rahb. LB. 1. 237).
*Grev Huno, som uskyldig blev fordømt

|

Af Keiseren, at stride mod en Løve. Oehl.

EA.323. 1.2) (relig.) om gud: dømme til

evig straf i livet efter døden (jf. II. døm-
me 2.3^. du fordømmer den Ugudelige.
lKg.8.32. af dine Ord skal du fordømmes.
Matth.12.37. *Vist nok, ingen skal fordøm-
mes,

I
Naar man paa sin Jesum troer.

Brors.9. *Dit Liv er ei udslukket,
|
For-

dømt er ei din Aand,
| Din Himmel ei

tillukket —
I
Din Sjæl er i Guds Haand.

Ing.RSE.yiI.181. Hvorfor skal de andre
fordømmes, uden fordi de ikke er saa

gode som -vi? Krarup.L.362. || GJ i videre

anv. om skæbnens, forsynets tilskikkelser; i

forb. være fordømt til, af skæbnen være
bestemt til (noget ubehageligt). "Saa er jeg
da fordømt til Madses Brud at blive,

| Jeg
give skal min Haand, og kan ei Hjertet
give. Wess.7. Fordømte til bestandig Uvirk-
somhed forfalde (kvinderne) til alle . . La-
ster. Engelst.Qvinclekj.318. (værelset) var saa

10 velgørende forskelligt fra de nummererede
og uniformerede Hotelrum, hvori han nu
saa længe havde været fordømt til at leve.
Pont.LP.VIL16. 1.3) O (udviklet af bet . I.«;

udtale en fældende dom (I.S.i), en skarp mis-
billigelse; bebrejde (en noget) ; dømme (II.8.1).

dømmer ikke, saa skuUe og I ikke døm-
mes, fordømmer ikke, saa skulle I ikke
fordømmes. iMc.6.57. Jeg siger det ikke,
tU at fordømme eder (1819: som Bebrei-

20delse; 1907: for at fælde Bom). 2Cor.7.3
(Chr.VI). hånd fordømmer alt, hvad hånd
roesede før, og roeser igien alt, hvad hånd
tordømmede.Holb.UIIH.III.2. Jeg kiender
min Skrøbelighed, jeg fordømmer selv min
Jliåsigheå.Overs.afIIolbLevned.201.iordømt
af Mennesker, frikiendt af Gud. Grundtv.
Saxo.III.44. De maa ikke fordømme mig,
førend De har hørt mig. Hostr.FG.5sc. Mit
Venskab er saaledes, at den Handling, som

30 jeg misbilligede, ja maaske fordømte hos
en anden Mand — den finder jeg forsvar-
lig hos dig, blot fordi den tager Udspring
fra åig.EBrand.A.73. jf: \eg maae anklage
mig selv, siden alle Sandsynligheder for-

dømme mig. TBruun.(Skuesp.I1.83).

2) part. fordømt brugt som adj.; til bet.

1.2: som af gud (forsynet, skæbnen) er be-

stemt til evig straf. *hun (o : Ifigenia) i Fav-
nen sin fordømte Broder (o : Orestes) faldt.

40 Falst.Ovid.96. nu især (1. br.): de fordøm-
te, de til evig straf dømte. (Fandens) Em-
bede, som bestaaer i at være de Fordøm-
tes Bøddel og Skarpretter, bør ingen Klik
sette paa hans Navn og Rygte. Holb.Ep.I.
326. de Fordømtes evige Forløsning fra

YLe\vedie.Ruge.FT.127. *Da Stemmen raab-
te: Fred I —

| Og de fordømte sank i Ulyk-
salighed. Eiv.(1914).1.148. Blich.(1920).VI.
284.

II
(m. afsvækket bet.; dagl.) som ud-

50 tryk for stærk uvilje ell. afsky: bandsat;
forbandet; nederdrægtig, det har været
to fordømte Timer for mig. Holb.Usynl.III.
1. Det fordømte Spil var Aarsag i hans
Ulykke. F/SO. din fordømteKjeltring.ScAand.
IF.119. den fordømteste Hund af en Krøb-
ling. JPJacILi 54. denne — jeg fristes til

at sige fordømte — Spiritisme. Pol.''/iol921.

9.sp.5. som forstærkende adv. : „Forstaaer du
Fransk? min Siæl." — „Ney jeg har aldrig

60 kundet lide det Sprog; Thi aet blir saa
fordømt gemeent." Holb.HP.1.6. (hun er)

en fordømt kjøn Pige, fuld af Kommers
og Liv. Tops.II.15. det passer . . fordømt
godt. Ipsen.LP.18. som en slags interj.: „for-

dømt!" raabte han og stampede i gulvet
i

fordemmelig:, adj. [fcor'dom'all] {glda.
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d. s. (Mand.130), sen. oldn. fyrirdæmiligx og
(som adv.) fordæmiliga) til III. fordømme.
1) (nu næppe hr.) til III. fordømme 1.2. 'Du
meener, at, om du din Æd tilbage tager,

|

Var du forsvoren og fordømmelig for Gud.
FrHom£omnPoet.l41. 2) O tU III. fordøm-
me 1.3: som maa fordømmes; forkastelig;
ogs.: afskyelig; fordømt. I er en Seep-
ticas, I har antaget den fordømmeligste

melsessyge. Mynst.BetrJI.267. lordømt,
part. adj. se fordømme 2.

t foTdnnre, v. {ænyd. fordøffue, gøre
døv, svække; fra mnt. vordoven ell. ty. ver-
taaben, vertaaben) 1) (jf. II. døve lay gøre
døv. Mine Øren bleve fordøvede af al den
Snak. VSO. 2) (jf U. døve U) bedøve.
Moth.D218. 3) (jf n. døve 2^) m. h. t. lyd:

overdøve. Trommernes Lyd fordøvede
Sect, at tvivle om alting' er jo rette Vej lo den ulyksalige Mands Jammerskrig. VSO.
til Atheisterie. Holb.Bars.V.2. der er indtet I. Fore, en ell. (nu næppe br.) et (VSO.

HjælpeO.lll. jf. ndf). ['fora] (-^ Fordc.
VSO. jf. ndf). næppe hr. i flt. (glda. fore,

fordhe, adfcérd, udstyrelse, sv. fora, læs, fo-

ror (flt.), adfærd, (sen) oldn. (her)f6ra, ud-
rustning, mnt. vore, adfærd (hty. fahre, læs);

hed. m. n. fare | formen Forde skyldes sam-
menfald m. et andet ord: sv. (dial.) (folk)folor

(flt.), (anstændig) opførsel (m. 1 afældre rd),

1.2. Guds Fordømmelse hviler over saA- Jo tU glda. iorde, førde, ceda. torthæ, hefordre;

mere fordømeligt end en Ven, som ej

siger hvad hånd jnener. KomGrø7ineg.Ii.
410. Sibb.II.t03. Eders Harme er saa be-
rettiget, som hans Opførsel er skændig
og ford0mmelig.Ho2stetn.TJ7. Fordom-
melse, en. flt. (nu næppe br.) -r (Sabn
Hus.236.1). (vbs. tU III. fordømme) 1) det

at fordømme. I (L hr.) til III. fordømme
rdi

danne uretfærdige Mennesker. VSO. | til

III. fordømme 1.3: TroelsL.V.167. Heller
ikke Erik Grubbes Ansøgning om at maatte
gøre hende arveløs . . blev hørt . . og han
var da ogsaa en af de Sidste, det kunde
tillades at kaste med Fordømmelsens straf-

fende Sten. JPJacJJ284. (præstens) For-
dømmelse af Tiden havde rørt ved det
nye Menneske i hum. Pont.LP.VII.181. 2)
det at være ell. blive fordømt. % f til HI. jo Foore | U-ærbar, kaad og vild, som en læt-
" " - -

...
ferdig Hore. Z,r/jura.Poef.5^0. »Fra Velsk-
land er hans gode Sværd,

| Og ridderlig
hans Fore. Oehl.A V.20. 'Lønnen for hans
tappre Fore | Blev den gyldne Ridder-
spore. Winih.IV.39. 'Du ligner i din Fore
meer

| En Riddersmands SørLsa.HF.28.
Figuren er mager og tyndbenet, dog den
hele Fore ganske tæ^ehgJLange.III.132.
sa.ST.122. *høvisk Skik og Fore har jeg

hesL m. fordre I genopt. af Oehl. (fra folke-

viserne eU. Vedels Saxo-overs.), jf.: „obsoL"
VSO/1802). I bet. 2 er opstaaet ved misfor-
staaelse af bet. 1, se DaniaJ.245. I i dial.

(MeUemsUsvig) findes ordet i levende brug i

bet. „kørsel" (FeUb.)) I) (kun foræld, (poet.)

ell. hos sprogrensere) handlemaade; ad-
færd; ogs.: ydre fremtræden. *Hand var
i Miiner, Gang, og Dragt, og ald hans

fordømme l.i; t udtr. være under lige
(eU. een. Moth.D222) fordømmelse, om
flere personer: være lige skyldige. VSO. („dag-
lig Tale"), jf: fordi de lever saaledes i

Verden, at hver Mand har dem paa Tun-
gen, saa vil de føre andre i lige Fordøm-
melse med sig. KomCrrønnegJl.204. Med
de af Mændene, som ikke talte Fransk,
indlod han sig naturUgviis aldeles ikke;
til unge Damer, som vare i samme Yot- 40^æT.Becke.KM.143. det store Sving og
dømmelse, henvendte han sig undertiden.
aylb.XI.lOS. n (relig.) tU IIL fordømme
1.2. den yderste Fordømmelse (kom) over
dem. ViBd.12.27. Autor til den Slaviske
Krønike . . fortæller om (grev Jakobs) For-
dømmelse, o^ Henfart til Helvede med
slige Omstændigheder, som han selv kunde
have været i Følge med. nolb.DHJ.7o9.
Arvesynden som saadan (medfører ikke)

den store Holdning over Personernes Fore.
HVClaus. (VerdenskuU. III. 589). BasUios
lægger . . Vægt paa, at Munkene tUegner
sig den ydre Fore, ti „der er . . en Maade
at tale paa . . som kendetegner de from-
me.'^Moltesen.M.Lod. Men ikke blot af Træt-
hed, tværtimod! i fuld Arbejdsfore (o:

vigør) kan en Mand i vore Dage slippe
Taget i hivet. VilhAnd.HS.276. ogs. mere

Fordømmelse for noget Individuum. Jtfar^. so konkr.: udstyr; udrustning. *Kun fattigt
Dogm.242. Troen paa en evig Fordøm-
melse. Pon^.LP. F/1.98, jf.: hans Lærdom
(vilde) kun blive ham skadelig, og til desto
større Fordømmelse, da han ikke vil lære
. . den eneste sande Yusåom. Eic.VI.lo4.

||

(nu 1. br.) tU IH. fordømme 1.3: forbandelse.
over Tyven hviler Skam, og en streng
Fordømmelse over den Tvetungede. Sir.o.

17. Fordemmelses-dom, en. [1] /"ig.

er hans (o: Jesu) Forde (ved indtoget i

Jerusalem),
\ Han har ej Hus og Hjem.

Brandt(&ALeth).Psalmer og aandelige Sange.
(1864).99. så statelig var deres fore, at
sagnet endnu stadig kalder dem „guld-
hjælmsridderne". Bar/"o(i.Z)fi.I.277. | (sj.)

færd. 'den Mand, der standser ei sin
Fore,

I
Hvad end han seer, men gaaer

sin Vei tilende. CKMolb.Dante.I1.175. smst.
1. br.) fældende dom. det theologiske Fa- 60 1.199. *Herr Oluf, I standse Jer Fore! Jkfu-
«ultet afgav sin Fordømmelsesdom over
^en\ier.Hauch.MfB.277. (bogen) holdt For-
dømmelsesdom over Kongemagten. Bran-
des.VI.31S. -syge, en. [1] (nu sj.) d. s. s.

Dømmesyge. Der er dog Intet saa veder-
styggeligt som . . Herskesyge og Fordøm-

sikforeningensProgram.^1%1854.9. 2) (sj.)

hest; „fole"; ganger. Han rider helst sin
Pegasus med slappe Tøjler . . Kun passer .

.

ikke enhver Jordbund lige godt til hans
Fore. Dagbl.^/il882.2.sp.l. »Da spændte
jeg mit Sværd, og da sadled' jeg min

23*
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Fore
I
Og løfted' højt mit Banner i den

hedeste Strid. B Schmidt. Tanker og Toner.
(1892).46.

II. lore, V. se I. fodre.

III. fore, V. se II. fodre.
IV. fore, adv. ogpræp. [ifåTO, 1. Ir. 'fo'ra]

{æda. fore, foræ, præp. og adv., svarende til

got. faiira, oeng. fore (jf. eng. before^; side-

form til IV. for; jf. fynsk saafore, derfor
(OrdbS.), samt derfore, hvorfore u. derfor,
hvorfor; sml. V, Fore-, VI. fore-) d. s. s. IV.
for. 1) t som præp. (jf. IV. for l.i:) Der stod
. . tilbage Tvistighed med Hamborg om
den sædvanlige Hylding, hvilken Staden .

.

ikke turde vægre sig fore. Eolb.DH. II.

586. (jf. IV. for 15.2:^ hvad een har giordt,

det faaer andre Navn fore i Aviserne, s«.

HAmb.II.é. 2) som adv. 2.l) (sj.) i forenden

af et fartøj (mods. agter 2.i; jf. IV. for 18.i

og V. Fore-^. baade fore og agter og nede
i Lasten. Bist.FT.lOl. 2.2) (foræld.) i mere
ell. mindre faste forb. m. verber, hvor der
nu bruges for (jf IV. for 18^ (sml.: „efter
den almindelige Talebrug forandres det
(i stilling efter verbet) som oftest til for."

VSO.) ell. ssgr. m. fore- (jf. VI. fore-j. (sml.

II. bære 9.2, forebære 2:) Det bæres mig
fore. VSO. (jf have for (u. IV. for IS.e;

samt forehave :j Vi har et Puds fore at

spille en Tiener, som kommer ud fra

dette Vertshuus. Éolb.Tyb.1.7. vi har Hast-
verk fore. sa.Masc. III. 5. Biehl.DQ.1.187.
hun (har) lukket sig inde paa sine Værel-
ser, uden at Nogen veed hvad hun har
tore. Hrz.II.68. 'Hvi denne hast? Giv jer

kun gode stunderl | Det arbejd, I har fore,

når I nok. NMøll.E.32. (jfioieholde:) At
holde een hans Pligt iore. Eøysg.S.67. (jf.
IV. for 18.3 og holde :^ *Maaskee at Rufa
veed, den tidt er større Daare

|
Der leer,

end den der maa for Latter holde fore.

SkVid.III.107. (jf IV. for I8.10:; Odin hold-
tes fore (0: mentes) at udskikke dem (o:

valkyrjerne) paa de Tider, naar Feltslag
holdtes.Holbl>H.I.78. (jf IV. for I8.10 samt
forekomme:^ Endeligen kom jeg til Ha-
derslev, hvis Indbyggere kom mig meget
tienstagtige og civiliserede fore. Overs, af
HolbLevned.141. (jf. IV. for 18.4 samt fore-
læse:j Professor Oehlenschlæger læste fore
hos Vvinåsessen. CHHolten.O.UO. (if. IV.
for 18.6 samt foresætte :j De skikkelige af
de Døde . , passe deres Dont, hvad det nu
kan være, som Vorherre har sat dem fore.

Gylb.XII.290. JPJac.1.37. (jf forestaa:;
Aa! hvad Ulycke staar icke vor Huus nu
iovQ.Eolb.Mel.lv.6. det gamle Ordsprog
siger: at . . uforsagt Mand staaer Lykke
tore. Biehl.DQ.III.76. (jffoTestiWe:) »De-
mocritus vil meer ey lee,

| Men heller
fælde Taare,

| Saa tit som denne Hæn-
delse

I
Han Sindet stiller loro. Holb.Sgan.

17sc. (jf. lY. for 18.6 og 7 samt foretage:^
Edomiterne . . toge sig fore (1871: søgte)
at holde krigen nd.2Makk.l0.1d(Chr.Vl).
sm8t.9.2(Chr.VI). VSO. || d. s. s. IV. for 18.8

(jf. VI. fore-^. •Ranild Lange vdi Dantzen
traad,

| Begynte en Vise, oc faare hånd
qusLd.DgF.lIL408. ligesom de gamle Fugle
sjunge fore, saa hvisle de unge efter. i««.
PO.2.38.

V. Fore-, i ssgr. (ogs. skrevet Forre-.
Goldschm.VII.266. Barboe.MorO. Sal.lII.
507). [fåra-, fmro-] (m. hovedtryk paa det

flg.led). ijf.ænyd.ioTmeisseil (Kalk.V.273);
10 fra eng. fore-, holl. voor-, se IV. fore) ^ 1)
om hvad der hører til fortoppen; af
disse ssgr. findes en mængde, se SøLex.(1808).
Harboe.MarO. Scheller.MarO.; ndf. er bl.a.

forbigåaet: Fore-bovenbramraa, -boven-
bramstang, -brambras, -bramsejl, -mærs(e)-
raa, -mærs(e)sejl, -topsejl. 2) (nu næppe
br.; jf. V. for- l.i slutn.) om hvad der hø-
rer til den forreste del af skibet (mods.
agter- i ssgr.; sml. ogs. IV. fore 2.1^, fx.:

20 Fore-Luge. SøLex.(1808).
\l. fore-, i ssgr. (f forre-. DL.6—6—10.

Holb.NF.II.79. Falst.Ovid.64). ['få-ra-, 1. br.

ifo'ro-, ogs. (især dagl.) ifmra-] m. bitryk

paa sidste led og (som regel) stød, hvis sid-

ste led er modtageligt derfor; hvor ingen
udtale er angivet ndf, udtales sidste led

paa samme maade som det usammensatte
ord. (æda. fore-, foræ- (se fx. u. forekom-
me, forbyde^; af IV. fore; oftest efter

30 mnt. ell. ty. ord paa vor-) i verber (og der-

af afi. ord)
II

største delen af de herhen-
hørende ssgr. tilhører bogsproget, jf. dog fx.
fore-gaa, -stille, -tage || ofte findes ssgr. m.
fore- ved siden af forb. verbum -f- for (tid-

ligere ogs. fore, se IV. fore^, fx. forelæse
en noget — læse noget for en, foresætte
sig noget — sætte sig noget for; denne
sidste konstruktion er den olm. i talespr.

\\

ofte har konstr. m. for en mere egentlig bet.,

40 medens ssgr. m. fore- nu næsten kun bruges
i overf. bet, fx. lægge en bog for en —
forelægge en et forslag; bringe forbryde-
ren for retten — forebringe en et andra-
gende.

II
i en række tilfælde svarer verbale

ssgr. m. fore- til subst.-ssgr. m. for-, se sp.

195^^, desuden findes i enkelte tilfælde vaklen
ml. for- og fore-, se fx. I. Forbud, fore-
bilde, forefalde, forholde || ofte betegner

disse ssgr., at den af verbet angivne hand-
50 Ung foretages i nærværelse af og m. henblik

paa en person, ofte m. bibet. af, at vedk.

skal tage hensyn dertil, forsøge en efterligning

osv.; som eksempler paa mere tilfældige dan-
nelser (der forbigaas ndf.) af denne art kan
nævnes: *hvor vil du vraale,

|
Naar fore-

skienkes dig (alm.: naar der skænkes for

dig^ saa tillig bittre Skaale. Holb.Skiemt.

D7'-. *(du) hvis Sang |
. . Digterhiertet

. .
I
Med apoUonisk Susen foreklang. Bag-

60 ges.Ep.431. Forældrene havde foresladdret
deres Barn saa meget om Djævelen. Frank.
A.50. *Hun foreskar Sæhrimner (alm.: skar
S. for; i lange, store Skaar. Oehl.NG.lSO.
(folket) vedkender sig (ilcke) andre tanker
end dem, der allerede ere det foretænkte
af et andet iolk.NMPet.Afh.IIl.171. den
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Fagl, der for tre Aar siden sang over
mit Hoved i K.s Skov, skal forefløite mig
sit lystige Farvel, før jeg gjør den store

Reise. Bagger.1.323. saa gaae vi og . . lade

os af Præster forevrøvle om alle de For-
jættelser, som findes i det nye Testamente.
Kierk.XIV.228. Dengang jeg foredigtede

hende, hvad jeg na er, var jeg trykket

og besværet af Løgnen. Bergs.GrF. 11.185.
-bilde, V. [-ibil'a, -ibel'a] (nu næppe hr.

forbilde. Langebek.Lex.F339a. Ew.III.299).
vbs. -ning. {ænyd. for(e)bilde; fra mnt., ty.

vorbilden; nu sj.) i forvejen fremstille
(især i billedlig form; jf. II. bilde 1^ ell. an-
tyde (for sig selv ell. andre); ogs.: være et

symbol ell. tegn paa noget kommende
(jf Forbillede 2.s). Moth.B16i. han (viser)

af adskillige Forebildninger i det gamle
Testamente, at det hører aliene Præsterne
til at communicere under begge Species
(3: nyde nadveren under begge former). Holb.

Kh.884. Kobberslangens Ophøielse var en
Forebildning paaChristi Korsfæstelse. VSO.
EMøUer.Inderstyre.(1914).352. (ved talen)

kan den bevidste Bevægelse først udføres
med Præcision og Sikkerhed, naar man har
forebildet sig den klart og tydeligt. VForch-
hammer.Taleøvelser.(1917).12. C3 -bring^e,
17. [-|breix'a] rfts.-else (s.d.),jf. Forebringende.
{ænyd. for(r)ebringe; efter mnt. ty. vorbrin-
gen; jf. bringe for u. II. bringe 5.2) frem-
sætte ell. fremkomme m. en meddelelse

(især over for offentligheden ell. en højere-

staaende); meddele; fremsætte; anføre.
alle Anslage, Staten angaaende, bleve of-

fentligen ved Oratores forebragte udi Fol-
kets store Forsamlinger. Holb.Ep.III.310.
(den), som forebringer mig Snak, som er
mig umagtpaali^gende at vide . . kand
intet Godt derved meene.8»ist.Jr.30.3. (Chr.

IV.) lod Vind kalde til sig, og spurgde
ham om det var sandt, at han havde præ-
diket saaledes som der var forebragt.
Mall.SgH.412. (han) har i sit Svar fore-

bragt en . . stor Mængde . . Fordreielser
af mine Ord. H.eib.Pros.X.4ol. i deres Breve
have (de) forebragt dig Ting, som du kun
af min Mund skulde hørt. Gylb.1.76. (jeg)

har vakt Interesse for Missionens Sag,
som jeg har forebragt paa forskjellige

'Siøåer. Schand.UM.7. Det er mig ikke ube-
kendt, hvad man har forebragt tU Bedste
for den Antagelse. Brandes.lX.48. || nu
næsten kun (især emb.) : fremføre ell. frem-
lægge en sag (til afgørelse) for en myndig-
hed (jf. anbringe 2). De, som gaa i Rette
for Kongens højeste Ret, skulle tUbørligen
og med sømmelig Respect deris Sager
forrebringe. DL.i—i5—5. Ew.VI.62. Har
1 Noget over os at klage, saa forebring
det for Folk og Konge ved Danehoffet.
Ing.EM.1.44. Ministeren selv var ikke at
træffe. En Direktør var imidlertid villig
til at modtage ham . . Han forebragte sit

Ærinde. To^s. III. 1 74. -bringeUe, en.
(1. br.) vbs. tU -bringe.FSO. Q f mere kmkr.

(jf -bringendej; Holb.DE.III.609. saå-

fremt deres Forebringelse maatte hannem
blive meddeelt, ville hånd lætteligen for-

klare, hvad Sandhed de medfoere. S/an^e.

ChrIV.376. QP -bringende, et. flt. -r eU.

t d.s. (Slange.ChrlV.712). (nu sj.) vbs. tU
forebringe; især mere konkr. om de ord, hvori

noget fremsættes. Moth.B375. (det er ikke)

noget nyt Forebringende, men er en be-

10 kiendt gammel Sandhed. Slange.ChrIV.4S6.
har De Aarsager, der bevæge dem til at

lyve, saa giv deres Forebringende . . mere
Skin af Sandhed. Biehl.Cerv.LF.1.66. Prind-
sen . . hører enhvers Forebringende. Abrah.
T0.11. VSO. Juristernes Forebringender.
MesterJakelsFataliteter.(1904).l8. -bad, et.

se I. Forbud. CP -bygge, v. part. -et ell.

(nu næppe br.) -t (Éøysg.AG.183. Ew.VIl.
143). vbs. -else ell. (nu næppe br.) -ning.

20 {efter iy. vorbauen, bygge (spærrende) foran,

forhindre; sml. lat. obstruere) ved forholds-

regler hindre noget ubehageligt i at ske; for-
hindre; afværge (jf. forekomme 6.s). at

forebygge en ulykke. Afo^A. ^48 7. Mand
maa jo dricke Brændeviin . . for at fore-

bygge Feber. Holb.Bars.IV.l. Lovgiveren
. . søger mere at forebygge Lasterne end
at straffe dem. JSneed.I.l43. (jeg vil) fore-

bygge en Anmærkning, som mine . . Læ-
io sere let kunde falde paa at giøre. Ew.VI.

52. Censur og andre forebyggende For-
holdsregler. Grundl.(1849).§91. CESim.l. \\

(nu næppe br.) m. efterfølgende (overflødig)

nægtelse. Man forebyggede, at ingen blev
forvildet af Lærdomme. JSn«ed.T^ri. 579.
Horreb.II.l69. Den Kunst (vil) forebygge,
at man ikke løber sig t^st.Kierk.1.267.
man maa forebygge, at den, man vælger
(til ægtefælle), ikke gjør en Daarskab.

Aa Schand.IF.73. H forebyggende mid-
del, (især med.) middel, der forebygger noget
ondt, især en sygdom (præventivt middel).
Moth.B489. MO. jf.: Straffen er et Fore

-

byggelsesmiddel. H0ffd.DF.86. f Et
friskt Mod . . er et herligt Forebyg-
ningsmiddel imod denne og andre (syg-

dotnyne). Tode.ST.II.54. f -bære, v. (jf
Kalk.I.616 samt bære fore u. II. bære 9.2,

IV. fore 2.2) 1) i egl. bet.: bære foran ell.

50 frem for (en). Moth.B507. 2) overf. ; d. s. s.

bære for 2. af Erfarenhed kand (man) ikke
negte, at det jo bliver et Menniske tit fore-

baaret dend U-lykke og Modgang, mand
endnu ikke seer eUer kand tænke. Slange.
ChrIV.66. GJ -danse, v. [-,dan')s3] {efter

ty. vortanzen; jf. Fordanser) udføre en
dans for at vise ell. lære andre den;
ogs.: vise en noget i dans. Han maa fore-
dandse os Turerne.F50. Alt, hvad du

60 neppe aner, det viser jeg dig i Dansen,
og du undres over den Visdom, jeg fore-
danser dig. Brandes.VI.oS6. (tranen) efter-

lignede efter bedste Evne alle de Drej-
ninger og Spring, Mennesket foredansede
den. DagNyh.^^hl915.6.sp.6.
Foredrag, et. ['fåraidra'q; 1. br. 'fo-ra-;
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I br. -|dr«q] (f Fordrag. Spectaior.402). flt

d. s. (jf. ty. vortrag; vbs. til foredrage 2)

1) O handlingen at foredrage (2). l.l) til

foredrage 2.i. Tankernes skriftlige Fore-
drag skeer ved Ord. Rahb.Stiil.l. Forskel
imellem den filosofiske Konversation og
det strænge Foredrag af Videnskaben.
PMøll.II.419. JohsSteenstr.HD.21.

\\
(emb.,

1. br.) om fremstilling (forebringelse) af en

sag for en myndighed. Sagens Foredrag for

Fyrsten blev ham betroet. VSO. MO. 1.2) til

foredrage 2.2. Især beundrer man . . hans
Foredrag af den lange Fortælling. Æo^fe.

DLT.I.35. Gertrud vil forsøge sine Kræfter
i Foredraget af den vilde Ballade. PMøll.
11.13. min Broder gjør Nar ad . . Maler-
mester T.s Foredrag af sine egne daar-
lige Viser. <Sc^a«d.yF.^55. 2) (G), især æstet.)

maade, hvorpaa noget foredrages; diktion.
VSO. 26de — hørt Forelæsning af Her-
bart. Han har et meget skjønt Foredrag.
CLStrøm.V.68. et Menneskes Talestemme
og mundtlige Foredrag. IIeib.Pros.l1.357.

især om kunstnerisk præget fremstil-
lingsmaade i deklamation, sang, musik osv.:

(han) udmærkede sig mere ved et kraf-
tigt Buestrøg, end ved Ynde i Foredraget.
Blich.(1846).II.207. „Hvor den Fugl min-
der mig om høisalig Keiserindens Spille-

daase!" sagde en gammel Cavaleer; „ak ja,

det er ganske den samme Tone, det samme
Foredrag!" BC!4«d.F.<27Jf. vi fik engang
banket Finalen af Ernani ind i hende;
men der var ikke Tanke af Foredrag.
Chievitz.FG.7O . den skuespUleragtige Del
af Foredraget: Betoning Fremhæven Pav-
ser Klangfarve osv. EBrand.(PoV°/il920.
7.sp.3). SaU VIII.436. || om skriftlig frem-
stillina: d. 8. s. Diktion 2. det periodiske
Foredrag (maa), selv i den høitidelige
Skrivemaade, ikke altid . . anvendes, men
Perioden afløses, snart med enkelte, snart
med løse — kun ikke skiødesløse — Sæt-
ninger. Rahb.Stiil.89. Det er mærkeligt, at

Tydsklands Philosopher saa hyppigt have
tilladt sig saa stor Ligegyldighed i Hen-
seende til Foredraget. Allerede Perioder-
nes Forvikling udgjør en stor Hindring
i deres Læsning. Ørst.II.183. Bødtchers
poetiske Foredrag (Brandes.DD.132 : Dic-
tion^ . . er paa én Gang varmt og klart.

Brandes.I.551. uegl., m. h. t. bildende kunst:
tumlen med masserne . . lyst til det brede
foredrag, giver (PCSkovgaards) mandoms-
gærning sit præg. JoakSkovgaard. (Eunst-
musA.1920.15). De allerfleste af hans Por-
træter udmærker sig ved en klar Karak-
teristik, et smukt Foredrag og en egen
frisk koloristisk Holdning. BerlTid.^kl922.
Aft.3.sp.l. 3) længere, sammenhængende
mundtlig fremstilling af et emne (især:

som holdes for en større kreds i belærende ell.

oplysende øjemed), afkorte noget i sit Fore-
drag. ySO. Taleren fordrer at faae Lov
til at tale, at udvikle sig i et sammen-
hængende Foredrag. Kierk.VII.4. Hvert

Øjeblik forfalder hun til Foredrag (Bran-
des.E.53: Declamationerj om Dyden og om
det højeste N?esen. Brandes. IV. 39. Hans
Tale udviklede sig efterhaanden tO et

helt Foredrag. Powi.XP.FJI. 90. at holde
en Række offenlige Foredrag om sit Pro-
jekt. smst.60. foredrage, v. [ifå'raidra'qa,

1. br. ifo'ra-] vbs. (sj.) -else (Brandes.XI.392.
CMøll.PF.234), t -ning (VSO.), jf Fore-

10 drag, Foredragende, (ænyd. for(e)drage; i

bet. 1 efter ty. vorziehen (se foretrække^^
i bet. 2 efter ty. vortragen, egl. : bære noget

foran ell. frem for en) 1) f foretrække (2).

dersom han endelig skulde læse nogle
Bøger, foredrog han de ældste, ligesom
han helst drak gammel Viin. JSneed.II.90.
(hun) foredrog (1834 : foretrak^ vedvarende
Møie for Magelighed. Mall.SgE.274. *Bog-
stavskriften | Du foredrog for Billed-

20 aabenbaring. Bagges.V.9. VSO. || m. hensobj.

nogle foredrages andre i eders Bevaagen-
hed. Pamela.III.36. JSneed.(Bahb.LB.II.
343). Aarsagen, hvi han havde bragt denne
Uting paa Bane, var fordi han — fore-

drog den alle Ting paa Horden. Bagges.L.
1.270. 2) (især tp) fremføre i tale, skrift,
sang ell. musik. 2.1) fremsætte skrift-
ligt ell. (især) mundtligt. *Før dette Tog
fick an, vor Fogd lod foredrage,

|
Om

et ey tienligt var at bie nogle Dage.
EolbPaars.99. sa.Epb.1.9. Gylb.V1.125. nu
kun: give en udførlig, oplysende ell. be-
lærende fremstilling af et emne ell. en
sag i skrift ell. (især) i tale (jf. docere^,"

ogs.: fremsætte noget paa en udførlig
dl. belærende maade. (filosofferne kan) i

en fornuftig Sammenhæng . . foredrage
Menneskets Pligter imod det høyeste Væ-
sen. EilschPhilBrev.257. Værker, som fore-

40 drage Videnskaberne i en konstig og sam-
menhængende Form. JSneed.1.4. man be-
nyttede de levende Sprog til at foredrage
Videnskaben baade skriftligt og mundt-
ligt. jØrsi7JJ. i 66. De philosophiske Fag
bleve dengang foredragne af Professor Tre-
schov. Eauch.MfB.222. Noveller, i hvilke

der ved bestemte Personer foredrages mod-
satte Livs -Anskuelser. Eierk.I.xv. Man-
chestervisdommen . . foredrager Arbejde-

50 ren . . at en Arbejdsmand nutildags har
et Par Bomuldsstrømper, medens Kong
Henrik VHI ikke havde det. Brandes.IX.
421. spec. (emb., nu 1. br.): fremstille en sag

for en myndighed; forelægge. Sagen bør
Kongen at forredragis. Di.i

—

26—3. Fr
Sneed.1.423. MO. OrdbS.

\\
(sj.) i udtr. som

foredrage i skrift, nedskrive; optegne;
digte. Nogle (o: af forfædrene) lagde sig

efter Melodier til Sange, og foredroge

60 (Chr.VI: forklarede; Digte i Skrift. Sir.

44.6. 2.2) give et oplæsnings-, sang-.,

musiknummer osv. en (mere ell. mindre)
kunstnerisk udførelse. Sangen blev fore-

draget fuldkommen rigtig.J«^.£P.F.45. Or-
chestret foredrager Forspillet. Eierk.I.100,

foredrage Bellman (o: B.s sange). Schand.O,
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11.121. foredrage (o: deklamere) et digt
\

t Foredragende, et. egl. vbs. til fore-

drage 2.1; (mundtlig) fremstilling af ell. med-
delelse om en sag (jf. Forebringende^, hans
Underfundighed og falske Foredragende
blev ved Regierings-Raadenes Svar aaben-
haiede.Eolb.DE.lI.o57. smst.112. || spec.

om henvendelse til en myndighed (jf. An-
dragende 2). Da Præsten kom til Kiøben-
havn, og, der fik leylighed at andrage sit

forslag ved hoffet, approberede Hans Majt.

hans foredragende. sa.DiV^. 580. Sams.I.
91. Blich.II.541. Foredrags-, i ssgr.

[-dreqs-] iscer til Foredrag 3; kun de vig-

tigste ssgr. er medtaget, -betegnelse, en.

[21 J^ angivelse af tonens styrke, tempoet,

udførelsesmaaden osv. i et musikstykke. Sal.*

VI11.435. -emne, et. Eørup.I.195. -for-
ening, en. Feilb^LJ.36. JakKnu.A.309.
-holder, en. EosenbJ.99. JakKnu.A.309.
-rejse, en. HomoS.GLJ?. -sal, en. Font.

LP.VIILllO.
t fore-dwmme, v. (efter ty. vordåm-

men) dæmme op for; opdæmme. vAph.
(1764). Paa det Sted maa Vandet fore-

dæmmes.ySO. -demme, et. [-idom'a]
(sj. Fordømme. Birkedal. Særligt og Alment.

(1879).234). (optaget i sidste halvdel af 19.

aarh. fra sv. foredome; om andet led se u.

Efterdømme; næsten Inin Jios sprogrensere)

1) hvad der tjener til at oplyse ell. belyse

senere indtrædende tilfælde; fortilfælde; eks-

empel (1); præcedens (jf. Efterdømme 1/
smst. Den mod mig udviste Fremfærd er

i Virkeligheden uden Foredømme i Kir-
kehistorien. [FrNiels.]0vers.afD'6llinger.Pa-

vensUfejlbarhed.(1890).29. 2) d. s. s. Eksem-
pel 2 ijf. Efterdømme 2). EejmdaU^/xo
1869.3.sp.2 (se u. Efterdømme 2). (han) har
havt den grunddanske N. M. Petersen til

Foreåømme. DagbUVil879.3.sp.2. ifald han
havde fulgt det Foredømme, Faderen
havde giy et. Brandes. X. 259. VVed.E.29.
han (opflammede) saare mange ved sit

Foredømme. EOlr. Absalon. II. (1909). 126.

\ -fald, et. flt. d. s. (dannet til I. forefalde

efter ty. vorfall) indtræffende begivenhed, til-

fælde osv.; fænomen. Over Forefald som
disse vil der ligge noget uforklarligt og
mystisk. EMøller. Inderstyre. (1 914). 188. sa.

Landstingsoplø8ning.(1902).91.
forefalde, v. ['fåTaifal'a, 1. br. 'fo-ra-]

et forfalde. Langebek.Brevell). præt. -faldt

(flt. t -faldte. Eolb.DEJII.134. Stampe.I.
181. t -fulde. Eolb.DE.n.522); part.-fåldet

(fk. nu 1. br. -falden. sa.PemJII.4. best. f.

og flt. (nu især som attrib. adj.): -faldne.

sa.Eerod.l35. Schand.F.136). vbs. jf. Fore-
fald, I. Forfald, (cenjyrf. for(e)falde ; framnt.
vorvallen, ty. vorfallen; jf. falde for u.

n. falde 9.6)

1) "^ henfalde i en sygdom, tU en tilbøje-

lighed olgn. leg forefaldt i een sterk Hierte
Angest. Æreboe.43. smst.l4.

2) G3 om begivenhed, hændelse, op-
trin osv. (nu næsten hun om (mindre) til-

dragelse af ubehagelig art, der dog ikke med-
fører særdeles store, ulykkelige ell. vidtræk-

kende følger): gaa for sig; finde sted;
ske. Cortesius (marcherede) mod Staden
Mexico . . hvilken han beleirede, og fore-

fulde da store Actioner. Eolb.Eh. 1. 550.
merkelige og forunderlige Ting ere fore-

faldne. sa.Berod.i35. Her forefalder intet

Nyt af Betydning. Gram.Breve.282. en Fegt-
10 ning, som forefaldt ikke langt fra Var-

bierg den 21 Februarii. Mall.SgE.59. Hiin
(krig) forefalder med Sichon, Ammoriter-
nes Konge. Balle.Bib.1. 25. her forefaldt

Slagsmaal, og her drak man Forsoning
efter Slagsmaalet. Goldschm.II.41. de fore-

faldne Skandaler. Schand.F.136. Der er
forefaldet et Optrin — et meget ubehage-
ligt Optxin.Bang.DuFJ27.jf. : de Yttringer,
der ere forefaldne (nu alm.: faldet^ imel-

20 lem os. KierkJY.253.
3) være til stede; forekomme; findes.

3.1) t om noget konkr.: forekomme, the-
atrum medicum skal altemere med theatro
chirurgico om de Cadavera, der forefalde
ved Geumisonen. Beskr (MB)."/\ol750. hist

og her forefaldt (der) flere saadanne Ste-

der (0: i manuskriptet), som . . vare blevne
reent ulæselige. £tc.FJ. 79. paa en lang
Vei forefalder Støv og Dynd og Regn.

30 Basth.(MO.). (et sømærke) af særdeles Vig-
tighed . . for Skibe, som forefalde under
denne Deel af Kysten. fiC4nd.JF.iW.
3.2) om virksomhed, arbejde: forekomme;
falde for; komme for. (de i) Vort Danske
Caneellie forrefaldende sager og expedi-
tioner. Instr.Vil703.(BruunJ'BJI.48). stor
Seilads, som der forefalder af de saa-
kaldede Skuder fra Nedenæs Lehn. Cit.

17S6.(JySaml.4B.ni.243). Hun maa kunne
40 giøre, hvad der forefalder i et Huus.FSO.
MO. nu næsten kun i forb. som: forresten
(maatte hun) hjælpe tU med alt muligt
forefaldende. And]SxJ)M.IJI.75. Chauffør
søger Plads straks . . Er villig til alt fore-
is\åenåeAxhe\åeJBerlTid.^'>l7l922.MJ7.sp.l.
3.3) (nu 1. br.) om tilfælde, omstændighed,
spørgsmaal olgn.: (komme til at) indtræffe;
foreligge, er saadan Casus ikke tilforn

forefalden . . som kand her i tiene til Rette-
50 snoT? Eolb.Bem.III.4. Her fore falder et

vigtig Spørsmaal, om man maa giøre For-
bund med dem, som ere af een anden
Religion. sa.NF.II.151. Der forefalder al-

tid nye Hindringer.FSO. Ved forefaldende
komiske Situationer „briste (de olympiske
guder) i en umaadelig Latter.'^EScMcanen-
fliigel. Oldtidens Etdturhist. (1884). 52. ved
forefaldende lejlighed, naar lejlighed

gives, ved forefaldende LeiUghed kand
60 (jeg) laste en og anden Misbrug, som

gaar i Sv&ng. EomGrønnegJlJ03. Lange-
bek.Breve.ll. VSO. D&E.

4) (sj.) synes; forekomme (4). 'mangen
Gang det forefalder

|
Mig selv, at jeg er

lidt blasert. BøghJII.303.

t fore-fattet, part. adj. (efter ty. vorge-
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fasst) om mening: som man har dannet sig

i forvejen; forudfattet, mine forefattede
vrangeTanker om denne vigtige Sa.g.EPont.
Men. III. 580. forefattede Meeninger ere

farlige og bedragelige Yeyviisere. Specta-

tor.57. G) -finde, v. [-ifen'a] (f foilinde.

Slange.ChrIV.879). {ænyd. for(e)finde i nu-
værende bet., glda. forefinde, bestemme, paa-
lægge;jf. mnt. vorvinden, ty. vorfinden) (ved

ankomsten til et sted ell. uden at have søgt, lo

mere ell. mindre tilfældigt) bemærke ell. kon-
statere, at noget er paa et bestemt sted, i

en vis tilstand olgn.; finde (2); i pass. ogs.

brugt dep., m. lign. bet. som IV. finde 9. Ved
min nyelige Hiemkomst fra Landet . . fore-

finder ieg (skrivelsen). Langebek. Breve. 128.
jeg (vilde) ugierne . . vove, at min Hu-
strue skulde forefinde mig i den TUstand,
hvori jeg var. Ew.VI.79. Selv Bønderne, vi

her forefandt, roste deres Egn.Bagges.DV. 20

VIII.404. de forefandt Gaden ganske fuld

af Folk.Winth.VIII.267. Obligationen blev
forefunden i Boet.MO. Kakkelovn forefand-
tes ikke. Aakj.VF. 192. forefundne Mang-
ler skulle snarest muligt afhjælpes. Skyde-
regl.41. Centralvarme og varmt Vand fore-

findes i Ymsiea.BerlTid.'^/il922.M.15.sp.l.
\\

t part. forefindende brugt m. pass. bet.

Det maa bedømmes efter de forefindende
Omstændigheder. VSO. 30

for-efter, adv. se IV. for 19.

CP fore-fare, v. [-ifø'ra] vbs.'ing(UGad.
Filmen.(1919).258). (ænyd. toT(e)tøre i bet.:

forebringe, meddele; fra ty. vorfiihren; 1. br.)

fremføre; forevise. MonFranskmændene
eller Italienerne lod sig foreføre tyske Ope-
raer? JohsFønss. Friske Erindringer. (1921).
150. spec. (fagl.) m. h. t. film: TJG-ad.Filmen.

(1919).243. -saa, v. ['fåra-, 1. br. 'fo'ra-,

dagl. ogs. 'fcora-J prcef. -gik (flt. f -ginge. Holb. 40

IIh.1.73); part. -gaaet (flt. f -gangne. Rom.3.
26(Chr.VI). Stampe. 1. 144. Rahb.Tilsk.I.

321). vbs. jf. -gang, I. -gaaende samt I. For-

gang, {glda. d. s. (Kalk.V.273), oldn. fyrir-

ganga, forestaa m. m.; jf. mnt. vorgan, ty.

vorgehen; sml. gaa for u. IV. for I8.1 samt
II. -gaaende) 1) j(jf. dog II. -gaaende l)gaa
foran; ogs.: indhente og passere. Moth.
043. *Der følger intet Skib med det, som
det kand følge,

I
Det, de som foran er ud- 50

f:aaet, foregaar. Falst.0vid.26. 2) f (jf. dog
I. -gaaende 2) gaa forud for (i tid), en
Død, som foregaaes af en langvarig Syg-
dom. Holb.Ep.ll.404. Du lader det fore^aae
din Eftertanke, som skulde følge åexi.Eilsch.

Anv.20. Indpakning, Afskedsvisiter, og alt

det, der foregaaer en Flytning. JSaW.jB.I.
392. Heib.Pros.VI.278. 6ylb.IV.258. S) ved
sin optræden være andre til mønster ell.

forbillede. I have jo . . ikke blot Tienere 60

at foregaae, men Eders Egne, Eders Børn.
Mynst.Fræd.(1816).19. især i forb. m. med:
Jeg vil . . tage Sted paa Galleried , . for

at foregaae andre med Ydmyghed. SbZ6.
URH.Prol.3sc. *du (har) lært det af vor
Gode Keyserinde,

|
Hver dydig Qvinde

med din Dyd at toregSLa.. Falst.0vid.l9. nu
oftest i forb. foregaa (en) med et godt
eksempel olgn., være et eksempel til efter-

følgelse (jf. u. Eksempel 2). Han selv fore-
gik alle med Flittigheds Exempel. Holb.
Hh.I.140. (kongen) holdt sig selv fra To-
bak, for at foregaae andre med sit Exem-
j^e\.smst.418. PAHeib.Sk.L103. „Spis og
saml Ej-æfter . ." Han foregik mig med
det bedste ExemTpe\.Schand.F.467. 4) finde
sted; gaa for sig; ske. Stampe.I.144. hvil-

ke Forandringer der endog herefter skulle

foregaae i Yerden. Mynst.Betr.1.275. Val-
gene til Landsthinget foregaae i større
\a\gkreåse.Grundl.(1849).§41. den saakald-
te Thingsal, hvor Retten holdtes, hvor
Forhørene ioTegikSchand.BS.464. „de hav-
de tilbragt Natten sammen." „Hml" sagde
Eginhardt. „Det er ej usandsynligt, at der
er toTegaa.et noget." Tandr.K.30. I. f -gaa-
ende, et. vbs. til -gaa (2). Stevningen .

.

foruden hvis Foregaaende ej noget det
ringeste i nogen . . Rettergang . . kan be-
gynåes.MR.1706.134. II. -gaaende, part.

adj. [-igå'ana] Høysg.AG.23. 1) til -gaa 1:

som gaar foran. Moth.G47. De maa følge
efter den foregaaende Trop. VSO. nu kun
(m. overgang til bet. 2) om noget forudgaa-
ende i skrift ell. tale : (der) skeer . . en Af-
skaffelse af det foregaaende Ci907;forud-
gaaende^ Bud, fordi det var svagt og
unyttigt. Hebr.7.18. man seer saa vel af

Foregaaende (nu : af det foregaaende^, som
Efterfølgende, at Kong Christian ingen
synderlig Lyst havde at handle om de
SsigeT.Holb.DH.II.582. Det findes i det
næst foregaaende Capitel. VSO. jeg (har)

i det Foregaaende . . meddeelt saa Meget
af (hans) BTeve. Mynst.BlS.III.283. paa
foregaaende side

| 2) til -gaa 2: som ind-

træder (ell. er indtraadt) før noget andet;

forudgaaende. Straffen kom over hine Syn-
dere, ikke uden foregaaende Tegn med
voldsomme Lyn. Visd.19.12. (Saladin) op-
rettede et stort Monarchie, hvilket ikke
kand skee uden ved mange foregaaende
Feltslag og Seyervindinger. Holb.Hh.1.187.
om (stjernen) har viist sig foregaaende
Gange uden at være bleven observe-
ret. &i6.Pros.JX64. efter en foregaaende
Prøve (fik jeg) Plads i anden Klasse.HawcA.

MfB.187. Borgerne have Ret til uden fore-

gaaende Tilladelse at indgaae Foreninger
i ethvert lovligt Øiemed. Grundl. (1849).

§92. II
spec: som ligger umiddelbart forud

for noget andet; sidste, min FaåeT (havde)

foregaaende Nytaar foræret mig . . Cice-

ros YæTkeT.Bahb.E.I.156. Det foregaaende
Aar. VSO. den foregaaende Nat. Pont.LP.
V11.16. CP -gang, en. flt. -e. {dannet i

slutn. af 19. aarh. efter ty. vorgang som vbs.

til -gaa
II

ordet bruges (i modsætn. til ssgr.

m. Foregangs-j især af sprogrensere) 1) til

-gaa 3: aet at optræde som leder af ell. for-

billede for andre, andre vilde følge hans
Foregang. Ottosen. VH. 1. 60. AKohl. MP. I.
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153. enkelte Personligheders Foregang og
Lederskab. Fridericia.( Verdensktdt. VI. 387).

2) til -gaa 4: proces; foreteelse. Jesp.

Fon.537. en meget præcis Beskrivelse af

den sjælelige Foregang. VilhAnd.PMu.II.
139. AlfrLehm.su. II. 49. Forandringer i

Blod- og Vejrtræknings-Systemets Fore-
gange. NatTid.*Uil920.Aft.2.sp.l. H (sj.) om
den kun een gang indtrufne (foregaaede)
begivenhed, mangen Gang har til Lovreglen i'o

været knyttet Mindet om en bestemt hi-

storisk FoTeg&ng.JohsSteenstr.H.206. H
Brix.B.144. -gangs-, i ssgr. [-gar],s-] (især

&) til -gang 1: som i en ell. anden hen-

seende gaar i spidsen for udviklingen;
banebrydende H af de mange ssgr. kan
(foruden de særligt opførte) nævnes: Fore-
gangs-by (Danmark?U1892.M..2.sp.4), -fir-

ma, -folk, -kommune, -land (Brandes.XII.
198), -nation, -gangs-kvinde, en. PLe- ia

vin.(Tilsk.l903.o81). Det er . . Frk. N. Zah-
les store Fortjeneste at have været Fore-
gangskvinden. VortHj.IlIl. 4. -gangs -

mand, en. {jf. oldn. forgangsmaSr, for-

g9nguma6r, anfører, leder, person, der ud-
mæt-fcer sig fremfor andre: sml. Festskr.So-

denc.336) Aarhus Folkeblad. Vio 1890. l.sp. 2.

Aakj. VB.158. -gangs-tilfælde, et for-

tilfælde; præcedens ^.//*. Foredømme 1). Fri-
dericia.l7&18Aarh.I.116. -give, v. [-igi'va, 30

dagl. -igi'] vbs. -else (s. a.), jf. -givende.

(ænyd. for(e)give, jf. glda. give fore, paa-
lægge (Kalk.I.617) samt ty. vorgeben) 1) f
fremsætte (som forslag olgn.); forelægge.
De Danske svarede, at det kunde ikke
være en Freds-Mæglere anstændig, at

foreslage eUer foregive de krigende Par-
thier nogen Middel til Fred; men Parterne
self bør deres Anliggende at forebringe.
Slange. ChrIV. 65. 2) f udtale, oplyse, ^a

meddele ell. paastaa i al alm. Moth.G155.
hånd afviiste dem kun med Latter, fore-
givende, at det var mod alle Regler for
døde Folk at æde og drikke. HolbJep.II.3.
sa.JJBet.aS'-. *Odyssea er et Vers, som fore-

giver,
I
Hvorledes mange omUlyssis Hustru

streed.Falst.0vid.42. (jf.bet.S.i:) det er ikke,
som nogle foregiver, saa læt en ssLg.Høysg.

AG.184.3) angive noget urigtigt, usand-
færdigt ell. noget, hvis rigtighed man 50

ikke er sikker paa eU. overbevist om.
3.1) m. obj., der betegner en paastand olgn.,

som mødes m. tvivl, ell. som fremsættes paa
skrømt, i bedragerisk henseende olgn.: hævde;
paastaa. Han foregiver at have Guds
Kundskab, og kalder sig selv Herrens
^SLtn.Visd.2.13. hånd skal foregive, at hans
Far eUer Moor har aabenbaret sig for
ham i ^ø'vue.Rolb.Vgs.V.5. Jomfruen ('sZaarj

op med ham igien, foregivende, at saadan 60
Forlovelse (0: med en anden) er grundet
paa hendes Fars Samtykke. sa.Stu.II.6. Bi-
skopen . . foregav sig at have haft en
Drøm. saJH.lI.569. det russiske (sprog) .

.

som han foregav sig at forstaa af Grunden.
PAHeib.US.102. (han) benægter (ikke)

Udødelighedslæren, hvilket falskelig fore-«

gives i fiere tyske Skrifter. PMøll.II.231.
hvorfor skulde vi (ikke) som Nogle fore-
give (Chr. VI. og 1907: sige), at vi lære . .

giøre Ondt, at der kan komme Godt af?
Bom.3.8. Der blev foregivet, at han var
syg. MO. han foregav at være krigsvete-
ran

i 3j) give, bruge som paaskud,
grund, undskyldning olgn. begge Per-
soner vare underkjøbte til at foregive
Blindhed. TuUin.III.52. Han foregav en
Reise paa Embedsvegne, da det dog i sig
selv var kun en Lystreise. FSO. Han havde
foregivet en Upasselighed, der forbød ham
at reise. Ing.ÉF. II. 221. Ih-achm.UB.173.
han foregav sygdom som grund tU, at

han ikke havde været til stede
i
3.3) O

part. foregiven brugt som adj. (mods. virke-
lig^. Spaadomme og foregivne Jærtegn.
Holb.Merod.43. denne foregivne Befalning
fra Gud har været et politisk Kunstgreb
af Josva. Eorreb.II.206. (det) var let for
en virkelig eller foregiven Kongesøn, at

faae . . Bønder . . paa sin Side. Molb.DH.
11.223. En foregiven Aarsag, Sygdom.3fO.
Schand.0.11.326. f -givelse, en. d. s. s.

-givende (1 og 2). Det er vanskeligt at

vise hendes Religions Systema, saasom
udi hendes Lærdom er inget Sammen-
hængende, men alting efter hendes egen
Foregivelse flyder af umiddelbare Aaben-
haiinger. Holb.Heltind.il. 376. endeel lod
sig overtale af Medjrnk og Godtroenhed
til hans listige og løgnagtige Historier og
Foregivelser. Slange. ChrlV. 21 7. -given-
de, et. [-igi'vana] {ænyd. d. s. i bet. : for-
slag; vbs. til -give) \) f tU -give 2: med-
delelse; beretning; paastand. Moth.G
160. Beiangende hans Foregivende om de
udenlands gjorte Rejser, saa er saadant
af hannem sandfærdigt berettet. Cit.1711.

(HCALund.Søkadet-KorpsetsHistorie/1901).
34). man (har) utallige Exempler i Histo-
rien, som gotgiøre mit Foregivende.£itecA.
Philhist.4. efter Newtons Foregivende (kun-
de) en Heede, der var 7 gange stærkere
end vores heftigste Sommer-Varme, giøre
Yandet kåSLgei^e. Heitni.Physik.71. 2) (d),

1. br.) til -give 3. paastand, der mødes m.
tvivl, fremsættes paa skrømt, i bedragerisk
hensigt olgn.; ogs.: paaskud. Naar man til

aUe disse Piinsler legger dette, at Fanden,
efter hendes Foregivende, ofte pryglede
hende. Holb.Ep.III. 192. ieg (ved) neppe,
hvad man skal døme om hans Foregivende
med at have hørt sine Fortællinger af K.
Svens Mund. Langebek.Breve.159. Sæt, at

De er, som De foregiver, en Mand af høi
Stand . . og om Deres Foregivende skulde
være falskt. PAHeib.1.66. Han opholdt sig
paa Landet under Foregivende (nu:
under foregivende af (jf. MO.)), at han
var svagelig. FSO. \ -greb, et. {vbs. til

foregribe; jf.: „Foregreb er ikke bruge-
ligt." MO. (u. Foregribelsej) handlingen at

foregribe; anticipation. Men jeg maa stand-

V. Rentrykt *«/u 1922
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se . . for ikke at gøre mig skyldig i et

FoTegTeh.KorsørAvts.^yelOOS.l.sp.S. CP -gri-
be, V. [-igri-'ba] vbs. -else (MO. Brandes.
V.849. Brucker.L.86), jf. -greb. « VSO.
(1802); efter ty. vorgreiien, jf. lat. præci-
pere samt anticipare (se anticipere^; sml.

uforgribelig) egl.: gribe noget forud; fore-
tage noget ell. lade noget ske osv., før det

(efter bestemmelsen, naturens orden osv.) skal

ske; lade ske ell. indtræde for tidligt;
anticipere (jf. forudgribej. min Mund
skal ikke foregribe den Dom, hvilken du .

.

alene kan fælde. Mynst.Betr.II.385. En be-
synderlig Følelse af Træthed og Ydmyg-
hed, en Foregriben af Alderdommen . .

opkom i hans Hjerte. Goldschm.VIII.189.
For ikke at foregribe den følgende Ud-
vikling ved her strax exempelviis at næv-
ne . . dens Indhold. Kierk.l.118. Foregri-
belser . . har lige saa liden Plads i en
Roman som Huller. Brandes.X.531. en vir-

kelig Undtagelse, der altsaa viser en Fore-
gribelse af den senere gennemførte Tanke.
JLange.BM.II.16. tidt er Angrebet kun et

foregrebet Forsvar. Tilsk.1907.95S. at fore-
gribe begivenhedernes gang

| || (1. br.) m.
person-obj.: være en forløber for. Hera-
kleitos foregriber (Hegel). Var Hegel ble-

ven født imod Slutningen af det GteÅarhun-
drede før vor Tidsregning i det asiatiske

Grækenland, saa var han bleven Hera-
kleitos. Brandes. V1I.409. || foregribe (en)

i en dom olgn., (nu 1. br.) udtale en dom,
som det tilkommer en anden at afsige. *Jeg
har ei Befaling til

|
At foregribe Maje-

stæten i
I

Hans Meninger og Dom om
eders Daad. Oehl.D.32. MO.

||
(sprogv. :)

Assimilation er i Almindelighed foregri-

bende (anticiperende), sjælden fremadvir-
kende (progressiv). KNyrop. Kongruens i

Fransk.(1917).10. CP -gagle, v. [-igcoi'la]

-ede. vbs. -ing ell. (sj.) -else (Brandes.VI.
223). « VSO.(1802); efter ty. vorgaukeln)
egl. m. h. t. synsbillede: fremtrylle noget
uvirkeligt; vise, fremstille noget uvir-
keligt. Mynst.Betr,I.125. *Er det ogsaa rig-

tig Landet,
|
Ei Luftbedrag, som foregjøg-

ler Kysten. Heib.Poet.III.202. de Skrække-
billeder, hans Indbildningskraft foregjøg-
lede ham. Hauch.VII.185. (de skikkelser),

der foregøgles den Slumrendes indvor-
tes Syn. Blich.(1846).1.63. (vi) foregjøgle
. . os selv, hvad vi gjerne ville see. CBemh.
NF.I.252. Tæppet flyver op. Man ler,

man græder. Hjertet nyder, hvad Fanta-
sien ioTeg)øg\er. Davids.KK.164. \\ danne
sig ell. bibringe en en falsk forestil-
ling; indbilde. Hans Følelse for hende
havde maaske fra Først af ikke fuldstæn-
dig været, hvad vi vilde kalde Kjærlighed;
men den blev det nu, i et Sekund, eller

det foregjøgledes ham saa. Goldschm.VII.
207. (polakkerne) har en Tilbøjelighed til

at foregøgle sig selv og Andre Forhold,
som kun halvt er virkelige. Brande8.X.lS7

.

især efterfulgt af at-sæ<n.; Det gjaldt for

ham om at foregøgle O., at denne bestandig
skyldte ham Taknemmelighed. smst.IX.26,
han vilde foregøgle sig, at hun ikke kom,
og nyde angesten derover, som blev sød,
fordi han vidste, at hun var deT.NMøll.H.3.

t -have, V. Cforhave. Slange. ChrIV.866).
præt. -havde

;
part. -haft (best. f. ogs. -havde.

Holb.Hh.II.352). v6s. j/". I. -havende, (ænyd,
d. s.; jf. mnt. vorhebben, ty. vorhaben; sml.

10 have for(e) u. IV. for 18.6, IV. fore 2.2 samt
II. -havende) 1) have under udførelse,
behandling osv. naar vi saaledes faaer hele
Værket i Stand, som det sidst forehafte
Capitel. Gram.Breve.183. VSO. 2) have i

sinde; have planlagt, (dersom han) forre-
haver at flytte bort, da maa baade hans
Person og Gods arresteris. DX.i

—

21—10.
Keyseren (foretog) sig den længe fore-
hafte Reise til det hellige L&nd.Holb.Kh.

20 709. saa berømmeligt et Dessein, som
Deres Høyærværdighed forehaver. Gram.
Breve.l8. et forehavt Selvmord. Rahb.E.L
377. I. O -havende, et. [-iha'vana] flt.

('„usædvanligt". MO., nu alm.) -r. (ænyd.
d. s., jf. ænyd. forhaven (Kalk.I.640); dan-
net som vbs. til -have efter mnt. vorhebbent,
ty. vorhaben) plan ell. foretagende, som
man er i færd m. ell. skal til at ud-
føre, jeg maa holde gode Miiner for at

30 hielpe Henrich i hans Forehavende. Holb.
HAmb.II.l. (et) Hierte, paa hvis usynlige
Vægtskaal jeg i mit Inderste lagde et-

hvert af mine Forehavender, inden jeg
lod dem blive til ¥oxeidLgende.Rahb.E.V.
184. (jeg var) saa rørt, at jeg nær havde
opgivet mit.YoTéh2Lwende.PMøll.II.22. du
skal tage dig af din Arv og fuldbyrde mit
Forehavende (Chr.VI: foretagende). Jwd.
13.7. Fulton har læst den første Artikel,

4a hvori hans Forehavende (Brandes.DD.78:
Project^ bliver haanet. Brandes.I.413. (han)

Eusiede om med mange løjerlige Fore-
avender. JVJens.HF. 79. Høvedsmanden

. . forhindrede dem i dette Forehavende
(1819: Anslag;. ApG.27.43(1907). f m. mere
konkr. bet: naar man vil male derpaa, saa

nagler man Papiret fast . . paa et Brædt,
udkaster derpaa sit Forehavende (o: plan),

og fuldfører samme. OeconH.(1784).II.36.

50 II. -havende, part. adj. [-iha'vana] {jf.
ty. (foræld.) die vorhabende reise, den paa-
tænkte rejse; præs. part. (m. pass. bet.; jf.
FalkT.Synt.216) til -have; „egtl. Cancelli-

stiil." Levin; „i dagl. Tale." MO.; nu næppe
br.) 1) til -have 1; om arbejde olgn.: som
man har under udførelse, arbejde, han
. . tillod ham at fuldføre sit forehavende
Verk paa egen Bekostning. Holb.Kh.703.
Gylb.V.167. hans forehavende Zend Lexi-

60 con. Erslew.Suppl.III.596. \\ som man sys-

ler med, undersøger osv. den forehavende
Sag. ME.1702.102. (kompilatoren) skriver

sine Trøstere eller forehavende Auctores
ud. Langebek.SA.36. (et) Skrift, hvor vores
forehavende Materie . . er omhandlet. X
SeUkSkr.L226. 2) til -have 2: som man
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har planlagt og skal til at udføre;
planlagt; paatænkt, før end han begav
sig paa det forehavende Krigstog. Carst.

(Edda.XIV.(1920).148). mit forehavende
Frierie. Eu: VIII. 103. Stampe. II. 3. den
Glæde . . Bangs vilde have ved den foreha-
vende Sammenkomst. BlichJV.53. -hold,
et. (sj.2 som vbs.til -holde; hZ -holde 2.2: ('Aan)

fik i Stilhed en alvoriig Formaning, med
Forehold af, hvad Ulykke de (o: han og hans
kammerater) i deres Ubesindighed kunde
styrtet dem i.Eahb.E.I.143. tU -holde 2.3:

Paa Forehold fastholdt Arrestanten sin

Nægtelse af det paasigtede Forhold. Bosen-
krantz.RH.184. I. O -holde, v. [-ihml'a]

præt. -holdt ell. f -holdte (VSO.); pati. -holdt.

vbs. (nu sj.) -else (smst. D&É.), jf. -hold.

{oenyd. for(r)eholde, forholde (Kalk.V.273),

jf. holde fore u. IV. fore 2.2; sml. ty. vor-
halten) 1) holde foran (en); holde frem
for (øjnene af) en. Moth.H247. med
stadig ikaand foreholdt (han) dem Sand-
hedens Si^e\\.Rahh.Til8kl796.272. nu kun
m. overgang til bet. 2 : Han foreholdte dem
. . deres egen Underskrift. 750. Satiren .

.

er saa langt fra at ophæve Virkeligheden
. . at den meget mere . . foreholder os
den i sin hele Eaahed. Molb.BlS.II.284.
2) overf.: i tale ell. skrift paapege noget

for en; gøre en opmærksom paa noget.

2.1) (nu 1. br.) i al alm. (jf. -kaste 2). fore-
holde én den fare der eT\ioii>.Moth.E247.
nogle foreholdte ham, at det var et Værk,
som overgik hans Kræfter. Holb.DH. II.

902. Taknemmelighed . . foreholder os
vore Pligter imod den Stat, der har givet
os lÅ\et.Schytte.(Rahb.LB.I.377). Maaskee
vil man endnu snarere foreholde mig den
Strid, Mange troe at finde mellem Chri-
stendom og Oplysning. jØrsf.JI.505. Naar
du foreholder (Chr.Vl: fremsetter . . ior)
Brødrene dette, skal du være en god Jesu
Christi Tiener. iTm.4.6. hans tilbageholdne
Skyhed . . bragte ham paa en en garde-
Fod med de andre Sættere i Trykkeriet,
hvem Principalen ogsaa altid foreholdt
Kristian som Mønster. )ScAa«d.^.54 7.

||
(nu

næppe br.) m. obj. alene. Paulus . . fore-
holder, at Qvindeme ere Naadens Med-
arvinger. EilschJ'hilhist.9o. Det nye Testa-
mente synes at nære høie Forestillinger
om det at være Menneske. Paa den ene
Side foreholder det Idealet. Kierk.XlV.131.

Ij (1. br.) paalægge (en noget); opfordre
(en) til (noget). 'Vi foreholde Jer at lade
fare I Forfølgning imod Enken! Sø/o/'^.C/ir

IV.128. 2.2) (søge at) vise (en) det for-
kastelige, urigtig einoget(jf.PEMulU377
samt -kaste Sj. Jeg raaderHerren . .at skrive
ham selv tU, foreholde ham hans ubillige
7oretSigenåe.Eolb.Stu.II.6. De Bornholm-
ske Commissarier skal foreholde Almuen
deres 'WMi2j:e\&e.LuxdJ)agb.I.396. hvor
foragtelig han nedskuer paa hiin, som
foreholder ham Følgerne af . . at smitte
Barndommens .. 'SleneT.Bahb.TilskJ.797.

542. jeg vedblev at foreholde ham det
Urigtige i hans Adfærd. Bergs.BB. 97. jf.:
Hvo vil foreholde (Chr.Vl: forkynde^
ham hans Yei? Job.21. 31. 2.3) (især jur.)

forelægge (en) et krav, en sigtelse, med-
delelse olgn. I Gaar var de fire Til-
talte fremstillet for Dommer N. N. Der
var foreholdt dem hver en Bøde paa
800 Kr., som de vedtog. DagNyh.'''/il921.

10 4.sp.3. beskyldningen for dette mord er
endnu ikke blevet foreholdt arrestanten

\

II. -holde, V. se II. forholde, f -hænge,
r. (glda. for(e)hænge; j/. forhænge) hænge
(noget) for. vAph.(1764). Der maa noget
forehænges, for at hindre Trækvind.FSO.
t -kalde, v. vbs. -else (VSO.). {jf kalde
for (kongen) samt ty. (her)vorrufen) kalde
(en person) frem for en anden, en forsam-
ling olgn. Jeg har ladet ham forekalde

20 for vaig.smst. -kaste, v. [-jkasdo] præt.
-ede; part. -et ell. f -kast (EolbJ*aars.)(7t>).

vbs. -else (s. d.) ell. f -ning (s. d.). (fsv. fore-
kasta, bebrejde; sml. ty. vorwerfen (overs,

aflat. objicere)) 1) f kaste hen for (en).

Hundene maa lade sig nøie med de fore-
kastede Been.FSO. 2) t fremhæve (noget

for en); gøre en opmærksom paa noget

(jf. -holde 2.1^. der har været Folk til i

Verden førend vi kom der, som man ey
30 uden Aarsag forekaster de Selv-Kloge.

EUschJ'hilhist.9. Ingen herimod forekaste
mig enten det Grædske, Franske eller
andre Sprog. SøysgJPr.lO. m. overgang til

bet. 8.1: nogle Damer fandt paa at omtale
mig som et udmærket smukt Menneske.
Dette blev mig ved alle Leiligheder fore-
kastet (o: „revet mig i næsen") af mine Sel-
skabsbrødre og gjorde mig ganske ør i

Hovedet. GylbJV.63. H fremsætte som en ind-

40 vending; indvende. Det som er bleven
forekast om Monsr: Nagels Fane, er saa
elændigt, at jeg blues ved at tale der om.
HolbJPaars.)(7^. Vel forekastes herimod,
at fattige Folk have ingen Venner, sa.

MTkr.104. jf.: Skammer eder . . Ved at
haanligen forekaste indtægt og udgift.
Sir.41.25(Chr.VI). 3) O fremsætte be-
brejdelse ell. dadel (jf. -holde 2.2;. Moth.
K66. 3.1) m. obj. og hensobj.: bebrejde en

50 noget. *Vil nogen Skriver-Karl en Klocker
derfor (o: fordi han lever mageligt) laste,

|

En Handverks-Mand, en Træl, ham saa-
dant forekaste. Eolb.Paars.2o6. (de) fore-
kaste . . ham altid, at han er gierrig. JSneed.
11.69. han forekastede Folket Afguderiet,
og talte om det evige Lys. Oehl.ErS.310.
(han) forekaster os (Chr.Vl: berygter os
forj vore Synder imod Tugtelsen. 7t«d.5J5.
(han) savnede al Berettigelse til at fore-

60 kaste andre deres Madstræv. PontXP.VIII.
234. Kejseren forekaster R., at han har
for mange og for kompromitterende Ven-
ner. .Bari^.Z^. 7. 3.2) t m. person-obj.: dadle
(jf. bebrejde 2.1^. 'tro vil jeg tjene dig,

|

Ei krænke dig, ei forekaste dig. OehlAV.
100. -kastelse, en. flt. -r. (nu næppe br.)
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som vbs. til -kaste 3. vAph.(1759). (jeg)

sagde ham beskedent, uden Forekastelse,
at jeg . . efter Tilladelse, havde været hos
ham, men ikke truffet ham. Oehl.Er.I.178.

MO. D&H.
II ofte (især i flt.) mere konkr.,

om bebrej dende udtalelser. *Saa tal;

men qvæl med Forekastelser mig ei. Oehl.

BG.174. *ved dette Kistelaag
|
Ei Klager

lyde skal, ei Forekastelser. sa.Aml.269.
gøre forekastelser, d. s. s. -kaste 3.2.

*Giør I atter |
Mig Forekastelser, saa gaaer

jeg strax. sa.D.68. Oehl.XXVI.119. f-kast-
ning;, en. vbs. til -kaste; mere konkr., til

-kaste 2 slutn.: (hvad der fremsætfes som)
indvending. Den største Vanskelighed,
som staaer tilbage, og den vigtigste Fore-
kastning, som af Brefvet kand giøres,

bestaaer i Kongens Titel. KSelskSkr. 1.44.

-klæde, et. se I. Forklæde.
forekomme, v. ['få'rajkcnm'a; {. br.

'fo'ra-, dagl. ogs. 'fcora-l forekomme (d. v. s.

fdrekomme^. Høysg.AG.62. præt. -kom
;
part.

-kommet ell. (nu 1. br. i rigsspr.; jf. Feilb.)

-kommen (som fk.: Gram.Breve.59. Gylb.III.

172. (sj.) efter have: Buchh.UH.83). vbs. (nu
sj.)-(i\sii(Moth.K277. VSO. D&H.), jf. Fore-
komst.

Il
m. h. t. dannelsen af de sammensatte

tider er brugen (i nogle bet.) vaklende (jf. Mik-
kels.0rdf.422ff.); i bet. 2 bruges alm. være;
i bet. 4 nu alm. have (VSO. Molb.Dagb.116.
Gylb.(1849).V.117. Buchh.UH.83), sjældnere

være (Oehl.HrS.262. Ing.EF.IlI.m. Gylb.
VIII.170. Goldschm.Hjl.II.238); i bet. 5.1

være (Pamela. 1. 359. Balle.Bib.I.169) ell.

have (KomGrønneg.1.107. PAHeib.Sk.I.31.
VSO.). {glda. for(e)komme, jf. æda. foræ
kommæ, hjælpe (AM.), jf. oldn. koma fyrir,

(upers.) synes, sml. komme for, komme fore;

ordet er % bet. paavirket af mnt. vorkomen,
vise sig, hindre, hjælpe m.m., fi/. vorkommen,
jf. got. faiiraqiman, hindre, lat. prævenire,
hindre)

1) egl.: komme frem for (en); komme
(en) for øje, øre osv. 1.1) (nu næppe br.)

i egl. bet.: komme for øje; vise sig for;
møde. hånd befoel kriigs-mændene, at

ihielslaae uden skaansel, hvad der forekom
(1871: møåte). 2Makk.5.12(Chr.VI). (Pau-
lus) talede . . i synagogen til Jøderne og
de gudfrygtige, og paa torvet hver dag
til dem, som forekom (1819: han traf paaj.
ApG.17.17(Chr.VI). De plyndrede alle fore-

kommende ud. JJuel.405. m. overgang til

bet. 3: *Jordens Strube sleed (ved jord-
skælvet) alt hvad der forekom,

|
Som Fi-

sken Jonam, ned udi sin fæle Vom. Brors.
318. især m. hensobj.: leggis (det udsatte
barn) i Marken . . eller saa nær ved Bye,
at det Folk lettelig kand forrekomme.
DL.6—6—10. Man kastede op i Bibelen,
og dømte om en vis Sags Udfald af det
Sprog, som først forekom Øyaeae. Eilsch.

Philhist.52. Høysg.AG.a2'-. af de mig hid-
indtil forekomne Skrifter kand jeg eenfol-
dige intet ViåXQeåQ. Heitm.Physik.l2. *naar
jeg gik opmærksom, langt og længe, |

£n

Art af Skiønhed mig vel eengang iore-
k.ova.Wess.245. en kvindelig Korsdrager-
inde i bogstavelig Mening — nemlig med
sin Mand paa Ryggen, — var endnu al-

drig forekommet mig. Blich.II.429. CBernh.
VI.147. Min tienstlige Begiering er til

alle og enhver, som bemeldte N. N. maatte
forekomme, at de ham paa denne Reise
ubehindret vilde lade passere. Politipas fra

10 Kbh.1846 (sa. formel paa politipas fra 1912).

[I
uegl. (m. overgang til bet. i) om tilsyne-

komst i drømme: *Slig Phantasie var ham
i Søfne forekommen. Holb.Paars.112. *En
Diævel uden Tvivl . .

|
Mig nu, jeg sad

og sov, i Drømme forekom. Wess.4. if f m.
subj.-skifte: Dersom du skulde forekomme
saadant et Menneske paa Gaden, saa tag
dig i Agt.VSO. 1.2) (nu næppe br.; sml.

forekommendej i forb. »t. med, om per-

20 sons optræden over for en anden; egl.: træde
frem for (en) med noget; komme (en) i

møde med noget; yde (en) noget, mon jeg
skal forekomme ham (o:gud) (1871 : komme
ham imødej med hTænå-oftere? Mich.6.6
(Chr.VI). Kommer en tørstig i møde med
vand . . forekommer (1871: møde^ den,
som flyer, med hans hrøå.Es.21.14(Chr.
VI). især m. h. t. noget abstr.: Lader os
forekomme hans ansigt (1871: komme

30 frem for hans Ansigtj med tak. Ps.95.2
(Chr.VI). forekom end ogsaa den aller-

eenfoldigste Mand med Høflighed. jBTøm.

Moral.1.42. (det) faldt (mig) næsten tungt
at besvare alle de Høfligheder, hvormed
hun forekom mig, med to venskabelige
Ord. Eiv.VIII.93. forekomme (en) med
Komplimenten. Dandsek.(1801 ).18. 1.3) (nu
sj.) om sag, spørgsmaal olgn.: (komme til

at) foreligge (t%l behandling, afgørelse osv.).

40 I sær forekom at tale om den Paastand,

'

Enke-Dronningen havde giort.Holb.DH.
11.560. herved forekommer mig et Tvivls-
maal, om ei Kierlighed og Elskov stride

mod Dyden. Suhm.I.31. Ham skulde det til-

komme . . uimodsigelig at afgiøre alle fore-

kommende Tvistigheder. ÆJ?i).ri.6i. Naar
Sagen forekommer (nu: kommer for^ i

Retten, ilfO. 1.4) f komme (en) for øre;
blive forebragt (en). Den Tidende .. er

50 mig forekommet, at (osv.) VSO. det Rygte
er forekommet . . mig. MO.

2) om begivenhed olgn.: finde sted; ind-
træffe; forefalde; hænde (jf. bet. %).

Kong Friderik (o: Fr.II) . . proclamerede
krig imod Sverrige . . havde ogsaa giort

store progresser, dersom Gunther von
Svartzburg, som commanderede krigs-

hæren, havde bedre i agt taget de fore-

kommne \eylis\ieåex.Holb.DNB.212. *sam-

60 me Natte-hendelse (o: en drøm), |
Om Dagen

forekommer, sa.Me?am.7i. Du maa vente,

at der vil forekomme mange Vanskelig-
heder. FSO. det kan forekomme i de bed-
ste familier

i

de forretninger, her fore-

kommer, er for tiden mest ejendoms-
handler

i
ved først forekommende Lei-
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lighed. Langeb€l{.Br€re^92. Det skal skee
ved første forekommende Leilighed.FSO.
D&H.

II
(nu næppe hr.) m. tiensohj. hvad

der er passeret med Dem . . er ikke nyt;

allerede et Par Gange er omtrent det
Samme forekommet mig i min . . Praxis.

Eeib.Pros.VIII.498. Et Tilfælde, som var
forekommet Nabopræsten, har bragt ham
paa den Tanke. SibhJI.230. Er det aldrig

forekommet Dig, at Du . . er bleven over-
faldet af en pludselig Rædsel. CBemh.
VII.40.

3) være at finde ell. træffe; findes.
Bemærkelser og Bnig, som enhver Isét

kan agte, hvor de forekommer i en tale.

Eøysg.AG.102. Christian Molbech . . der
i det Følgende vil forekomme blandt vore
Historikere, har først giort sig bekiendt
ved fortællende og beskrivende Arbeider.
BahbXB.1.23. Dette Ord forekommer ofte

i Bibelen. VSO. Sjeldnere forekommer, men
det forekommer dog, et Menneske, som
kun har eet Ønske. Kierk.XIY.303. et

ikke saa sjelden forekommende Fæno-
men. Sc^and. Ti*'J.iO^. den første Scene,
hvori Prokuratoren forekommer. sa.O./J.

189. (if. Forekomst 1 :) (fiskenes) Forekom-
men, Levemaade, Næring o. s. v. KrøyerJ.
Fort. (jf. bet. 2:) Naar det , . i enkelte Ex-
empler — som i Roskilde — forekommer,
at Korgulvet ligger lavere, saa maa det
ganske simpelt nenføres til en mangelfuld
Nivellering. JLangeJ.298.

4) vise sig for en person paa en vis
maade, saaledes at han faar et nærmere
angivet indtryk, en vis opfattelse eU.

mening; synes; ofte som et forbeholdent
eU. beskedent udtr.: det forekommer mig
(osv.) o: jeg (osv.) har den (muligvis fejl-

agtige) opfattelse; jeg mener at bemærke ell.

kunne huske; jeg har (faaet) det indtryk, at

(osv.). Det forekommer mig, at jeg har
seet ham tUfom.VSO. Det forekommer
mig, at Løjtnanten før sagde, at det var
en Sommermorgen. Hos/r. G. 54. en Be-
handling, der er uretfærdig eller fore-

kommer os at være uretfærdig. Jfonrad.
Afskedsprædiken.(lS54).7. (sj.)uden hensobj.:

han (o: en hund) rystede somme Tider paa
Hovedet og grinede, forekom det. Thuborg.
AJ29.

II
»n. fig. sammenligningsled (bestaaende

af en sætn., et subst. ell. (nu 1. hr.) et adj.)

indledet m. som. Selv i Kampens Hede
havde han ikke forglemt hende; men da
havde hun forekommet ham som Fri-
hedens . . Engel. Ing.EF.1.21. '(mig) fore-

kommer
I
Straffen snarere som Løn. Eeib.

PoetJIJ30. paa dette Standpunct fore-

kommer den frugtesløse Bestræbelse som
naragtig. sa.Pros!lII.239. da han havde
samlet fire, femtusinde Daler, forekom
han sig som Millionær. GoMscAw.JJ. 33^.
det forekommer mig som har jeg før hørt
tale derom. Levin. Tønnes forekom sig selv
som en Tyv, at han saadan gik her og
luskede omkring. Drachm.PVJ08. | f m.

subst.-præd. (han) forekom . . mig een af

de skiønneste Mænd, jeg har seet i Verden.
Bagges.L.I.61. | m. adj.-præd. de værst«
Følger af mine Foretagender var for,e-

kommet mig taaleligere end den Til-

staaelse at have feiiet. £'jf.FJJ7.^9. det
samme Tidsrum . . forekommer os (snart)

langt, snart kort Heib.Pros.IX.33. For-
valteren . . forekom ham lovlig børste-

10 agtig. PontXP.VJlJ31.
5) gøre noget ell. træffe foranstalt-

ninger i forvejen ell. før en anden. 5.1)

(nu kun bibl.) gøre noget før en anden;
komme en i forkøbet, lader os forekomme
(1871: komme i Forkjøbet^, og giøre fred

med hSim. l^akk.l0.4(Chr.VI). „den Ovi-
dius er mig en haard Fiende." — „Vi maa
forrekomme ham i Tide." Eolb.UEHJV.6.
Den første Oversættelse paa Tydsk (o: af

M Eolb.MTkr.) blev giort udi galop, saasom
een Boghandler ilede dermed for at fore-

komme den anden. 8a.Ep.VJ3. Min kiær-
lige Iver har alt forekommet dig, og jeg
har alt tilkiøbt mig Hænde og det for vel
mindre end Hun er værd. Kom Grønneg.
1.278. hans Ubestandighed forekom Cll-

maet i at ødelægge ham. Etc.YIII.39. Bag-
ger. 11.43. Alexander er forekommet os
(Chr.VI: kommen os tiJfornj i at slutte

30 Venskab med Jøderne. lMakk.10.23. der-

som du ikke hasteligen forekommer dem
(Chr.VI: tager dem med fordeel^, skulle

de gjøre større Ting end disse, og du skal

ikke kunne faae Magt med dem. smd. 6.27.

jf-'- *jc& 6j vU forekomme
|
Fremtids Skjøn

og Skjæbnens Domme. GrundtvJPS.V1.117.
6.2) (nu sj.) m. h. t. ønske olgn.: opfylde
det paa forhaand eU. før det er udtalt.
JSneedJI.5. Eu:JVJ227. Jeg har alt i lang

4D Tid ønsket at presenteres for Deres Fa-
milie, og De forekommer blot mit Ønske.
Erz.IJ74. (jf. bet. 1.2:; »Jeg ikke hendes
Ømhed forekom (o: kom i møde), | Og
giorde hende stedse til min Fiende. Oehl.

FJ261. 5.3) (nu 1. hr.) ved rettidig indgriben
bevirke, at noget ikke indtræder, kommer til ud-
førelse osv.; hindre (jf. forebygge^. LHykke
og Manddrab at hindre og forrekomme.
DL.6—6—13. JudJ3.2o. Jeg merker at

50 denne Knægt vil participere med mig i

Handelen, det maa jeg søge at forekomme.
EolbSRpb.I.14. (hun) forekom altid hans
Svar ved nye Spørgsmaale. JSneed.7X86.
(hun) vilde nu forekomme al Forlegenhed
ved at hilse ham som Beiler. OehlJErS.289.
idet jeg hurtig forekom en hindrende Be-
vægelse fra min Vært, bemægtigede jeg
mig mit 'FMnd.Drachm.KK.96. m. efter-

følgende (overflødig) nægtelse: det skulde
60 være mig en Glæde at døe i dette Øye-

blik til at forekomme, det (o: at) Skieb-
nen ikke igiennem nogen fortredelig Hæn-
delse kunde forstyrre min (lykke). Comædie
omLyveren.(172o).82.% m. person-obj.: hin-
dre i et forehavende. *tæm, forekom den
Tiger, | Som efter skyldløst Blod med tør-
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stig Strube higer. NordBrun.(Rahb.LB.II.
606). *Hvis han ikke forekommes, | Da
skyder snart han Kronen af mit eget
(hoved). Oehl.P.317.

fore-kommende, part. adj. [-|kcom'-

ana] {dannet til forekomme 1.2 og 5.2 efter

ty. zuvorkommend, fr. prévenant; især O,
Jf. dog Feilb.) som paa en høflig, verdens-

mandsmæssig maade viser iver efter at op-

fylde andres (især: socialt ligestilledes ell.

laverestilledes) ønsker, gøre dem tjenester osv.;

affabel; elskværdig (2); artig (S.2). Leth.

(1800). Jægermesteren var. . en meget fore-

kommende Mand. Ing.EF.VIlI.20. (man)
skal vise sig forekommende i Selskabet,
især mod Damer og ældre Personer. Heib.
Pros.VIII.443. Sibb.II.52. da jeg blev ene,
reducerede jeg Ytringerne til Komplimen-
ter af den saa forekommende og høflige
gamle Digter. Schand.0.1.190. Kontorche-
fen (hilste) forekommende og med næsten
et venligt SmU. KLars.DM.70. || om hand-
linger, ytringer olgn. en forekommende,
venlig Mine. Ew. VIII.102. Enhver Dansk
maa læse denne Følelse i den forekom-
mende . . Venlighed, hvormed han mod-
tages. Bagges.L.1.149. Denne spurgte . . i

den mest forekommende Conversations-
tone til hans Helbred. Bergs.PP.132. KLars.
Ci.49. O -kommen-hed, en. (jf. ty. zu-
vorkommenheit) til -kommende: elskvær-

dighed; imødekomm£n(hed). BosenstG.(Bahb.
LB.II.109). Hun repræsenterede med al

sømmelig Værdighed, men ogsaa med be-
hagelig Forekommenhed. Mynst.Levnet.1 99.

II
elskværdig (forekommende) handling. Bliv,

om muligt, intet Menneske Noget skyldig,
ingen Forekommenhed, ingen Tjeneste.
Kierk.IX.182. DÆ^.-komst, en.[-|k(nm'srf]

flt. (i bet. 2 og 3) -er. «VSO.1802; jf.: „Et
nyt Ord, brugt af J. F. Schouw o. a." MO.;
dannet som vbs. til forekomme; jf. ty. (das)

vorkommen) 1) O som vbs. til forekomme
3: det at noget (fore)findes et sted;
optræden, en Plantes Forekomst. ilfO. ikke
meget nordligere falder Grænsen for Sten-
gravenes . . Forekomst imod Nord. Soph
Mull.VO.85. Ordets Forekomst i Gotisk.
VBrøndal.Substrater.(1917). 135. 2) (mine-
ral.) findested for mineraler olgn.; leje-
sted. De største og bedste Teglværker i

Danmark (findes) anlagt ved Forekomster
af Hvidaaler. ^re)n.Z)ivr58. Uss.AlmGeol.14.
Syd for Tamperdalsmosen (paa Bomholm)
findes en lille Forekomst af Hornblende-
skifer. Bomh.Samlinger.IV.(1909).77. 3) (jf.
forekomme l.i, 2 (og 3); vist kun hos Bran-
des) foreteelse; fænomen. Jeg har . .

bragt de afgørende Vers i De Nygifte i

Sammenhæng med de beslægtede Fore-
komster i udenlandsk Literatur. ^raneZes.
1.489. at nyde en æstetisk Forekomst, smst.
XII.104. jf.: (Voltaire) havde som Natur-
videnskabsmand sikrere Blik for visse Na-
turforekomsters Væsen end selve Reau-
mur, sa. Volt.I.18.

Forel, en. [fo'rBl'] (nu 1. hr. Forelle.
vAph.(1759). VSO. H'åuch.DV.11.31. Schack.
266. OpfB.UV.51 7). flt. -ler. {ænyd. forel(le) ;

ligesom sv. forell laant fra ty. forelle, dim.
til mht. vore(n^, oht. forhana, d. s.; besl. m.
Fjæsing

|| „Et fremmedt Navn, som (bru-
ges) undertiden (i Norge)." MO. „et tysk
Navn . . men det bruges jævnlig hos os."
SaUVIII.437) > ørred, Salmo Fario L.,

10 paa yngre udviklingstrin; bækørred. Nord
Brun.(MO.). Rein.34. en nærliggende Bæk,
der var fuld af Foreller. Hauch.MfB.31.
*see Forellen

|
Pynter Fadet med sin sid-

ste,
I
Stive, gratieuse Sprællen U.ares<r.

113. Krøyer.II.628. Fedders.FF.72. Forel-
aborre, en. ^ ørredaborre, Micropterus
ell. Grystes salmoides Lacép. SaWIII.438.
t fore-lade, v. vbs. -else (VSO.) (efter

ty. vorlassen) lade faa foretræde; ind-
20 lade. vAph.(1764). Ministeren vilde ikke

forelade andre end dem, hvis Andragende
var af meest Vigtighed. FSO. O -ligge,
V. « VSO.1802; efter ty. vorliegen, .yf. dog
ligge for, fore (u. IV. for 18.6, IV. fore
2.2j, oldn. fyrir liggja, ligge i baghold for,

forefindes) egl.: ligge foran en (fx. paa
bordet); nu altid m. tnere ell. mindre af-
svækket bet.: være til stede (som ubestride-

ligt faktum); forefindes; spec: være nær-
30 værende som genstand for betragtning, un-

dersøgelse olgn.; ligge for til behand-
ling. Der foreligger intet nyere Docu-
ment. MO. de Spørgsmaal, der forelaa
til Forhandling. Schand. BS. 392. (bogen)
forelaa i en ny 'Udga.ye.sa.O.II.182. Det
morede hende at forestille sig, at der i

dette Møde ikke forelaa noget Tilfældigt.
EBrand.TJB.IOO. Saasnart hans Svar fore-
laa, skulde der sammenkaldes et . . Møde.

40 Pont.LP. V.35. (det) Grundlag, der forelig-

ger i det almeneuropæiske Fond af Kul-
turord. VBrøndalSubstrater.(1917).198. der
foreligger intet nyt i sagen

|
sagen fore-

ligger nu fuldt opklaret
\
den ny embeds-

mands udnævnelse foreligger nu officielt
j

Il
(nu 1. br.) m. hensobj. det Æmne, som nu

foreligger mig. StBille. Gal. III. 178. (der)

forelaae . . Kongen to Veje at følge. Hjort.
Valg.34. Sagnet, som det nu . . foreligger

50 os, er af en helt anden og yngre „Støb-
ning". i2osen6.J.565. de Prosabearbejdelser
(af Æneiden og Thebaiden) som maaske
har foreligget Middelalderdigterne. FFed.
R.210.

II
part. foreliggende brugt som

adj. Vi have i det foreliggende Skrift .

.

stræbt at anprise Kjerlighed. Kierk.IX.355.
at tage Ordet om en foreliggende Sag.
Schack.440. I ere vore Brødre, som fore-

liggende (Chr. VI afvig.) Afskrift viser.

60 lMakk.12.7.
Forel-kirsebær, et. {efter ty. forel-

lenkirsche; nu næppe br.) en slags sorte kirse-

bær. Funke.(1801).II.51. Forelle, en. se

Forel.
forelske, v. [fmriæl'sgg] -ede ell. (nu

sj. (poet.)) -te (EiD.VIII.71. Thaar.RG.4).
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vbs. -eisc (s. d.) dl. -ning (s. d.). {aenyd. d. 8.;

Jf. ty. (sich) verlieben, se forlibe; Itun refl.

ell. t pass.) 1) om forholdet ml. mand og
kvinde: fatte kærlighed (tU en) (jf. for-

libe samt elske 2^) ; nu især om en hurtigt

opstaaet, heftig, men ofte tiUige mindre varig
ell. dyb følelse. *Elsk, Yngling! men forelsk
Dig ikkelBlich.II.209. især i forh. for-
elske sig i ell. t paa (Moth.EéS) en:
Hvorfor forelsker den Slyngel sig ikke lo

udi mig? jeg er baade yngere, og . . kiøn-
nere end Fruen. Holh.Phihs.1.1. (jeg) for-

elskede mig ganske rasende i denne Pige.
Gylb.(1849).IX.28. jf ndf 1. é2 Q (nu tiæppe
br.) forelskes t sa. bet. 'saa vil vi,

|
TU

Trods for dem, forelskes i hinanden. Eic.

V.lSo. Justitsraaden mærkede, at jeg for-

elskedes i hans Plejedatter. GoWscAm.FJ.
468.

II perf. part. forelsket brugt som
adj. ell. subst. *En ringe Aarsag mig for- 20

elsket kunde faa.Falst.Ovid.107. Eic.V.ol.
Han er en gammel forelsket Nar. FSO. at

han var forelsket som en Sommerfugl,
saae man med et halvt Øie. Winth.VIiI.
43. Jeg vidste godt, at jeg ikke var for-

elsket i Dig, men Moder sagde, at det
kom aldrig saadan lige straks. Først var
man lidt undselig og maatte vænne sig
til hinanden, men saa vilde det pludselig
komme en Dag, at nu var jeg lorelsket. 30

EmilBastn.DLJo2. IRaunkiær.MK.8 (se el-

ske sp.SOo^). Skoledrenge, hvem megen
Ungdom og nogen Forelskethed bi-

bringer en Syden i Blodet . . som . . tages
for digterisk Inspiration. jBrand^s.Ji. 27.
(spøg.) om dyr: En forelsket Tiger brølede
i Kiatskoven.HelgeKaarsb.nM.12o. om ord,

ansigtsudtryk olgn.: de forelskede Minne-
sange, Kongen anførte og priste. Jn^.FS.
1.196. at tUhviske hende et og andet for- 40

elsket Ord. GylbJV.278. et forelsket blik
i

m. flg. præp. i: han var dødelig forelskt i

min Arendse. Eic.VIII.llo. Han var den-
gang 40 Aar og forelsket i hende som en
Bjørn i en Honningkage. TFtedjS.4. talem.:

forelsket (i en) som en rotte, op over
begge ører olgn., se Rotte, Øre osv. sub-

stantivisk: ingen Forelsket (kan) mere . .

brænde efter at møde den elskede Gjen-
stand. Gylb.KV. 3. Forskellen mellem de 50

Forelskede og de Elskende er . . at de
Elskende nøjes med at elske hinandens
elskværdige Egenskaber, mens de Forel-
skede med blind Lidenskab forelsker sig
i alle den Elskedes Ejendommeligheder.
Bøgh. Otte nyere Forelæsninger.(1874).10. \
Han gaar paa en Maade løs paa sin For-
elskede (o : den, han er forelsket i), som man
springer paa sit Bytte. ESkram.GC.213. 2)
blive fyldt af kærlighed til; nu ncesten 60

kun om en heftig, men næppe varig føl-
else af stærk interesse, begejstring osv.:

blive (stairkt) indtaget i. (han) har for-
elsket sig udi sine egne Moder og Noder.
MolhJPhilosJI.2. *man kan forelske sig

|

I Guld, som i en yndig Pige. ZetlitzJ*oes.

117. jeg har forelsket mig i det opvakte
barn > hun havde forelsket sig i en vase I

II
pa)i. forelsket brugt som Mj. en sund

PhUosophie . . fører os til Gud, og giør.
os saa forelskede i dette allerhøyeste Væ-
sen, at vi ved alle Leyligheder, indtagne
af ham, vende Øynene til ham og tilbede
ham. Ruge.FT.201. denne flittige, og i

Fædernelandets Historie forelskede smuk-
ke Mand (o: Tycho Hofman). CPRothe.MQ.
11.720. Han er kun forelsket i hendes
Penge. FSO. Forelskelse, en. flt.-r. 1)

(tU forelske 1; „dagl. Tale." JfO. ; nu ogs.

i højere tale- og skriftspr.) det at være eU.

blive forelsket; nu især om følelse eU. tilstand

af hurtigt opstaaet, heftig, men ofte tillige flyg-
tig kærlighed, min alt for ubetænksomme
Forelskelse. Bagges.DV.IX.45. Kiærlighed
var det endnu ikke, men Forelskelse af

det ædleste Slags. Oehl.Øen.(1824).II.222.
blive Offer for en haabløs Forelskelse.
Pont.LP.VII.14o. 2)('«norelske2; ttærO)
stærk indtagethed i, begejstring, interesse for
olgn. en Forelskelse i Dyden, til hvUken
faa Siele ere beqvemme. JSnee(iJ^.77. De
Afsnit, der omhandler Aandslivet, er skre-
vet med sand Forelskelse i Opgaven, if
Rubin.MB.24. (jf. bet. 1:) (at) tage Vor-
herre kammeratlig under Armen eller

kaste sig i barnagtig Forelskelse om hans
Hals. PontXP. VII.181. f Forelskning,
en. d. s. s. Forelskelse (1). vAph.(1764).
Den Forelskning var snart forbi. VSO.
Forel-sten, en. (mineral.) eruptivbjerg-

art (gabbro-art) m. mørke pletter (der min-
der om forellens). Forelsten er en sort- og
hvidplettet Eruptivbjergart. Vare LJ* 243.
Sal.UX.299.
fbre-lyve, v. [-|ly'va] {ænyd. d. s. (Da

Viser.nrJ.38.7), jf. ty. vorlugen; nu 1. &r.)

fortælle (en) noget usandt, en løgn ; fremsætte
noget usandt (for en), jeg havde groveligen
foreløiet mine Læsere, hvis jeg her havde
bragt mindste Fiæder af Miiiervas Fugl i

Enndring. Bagges.DV.IX.146. Den Mand,
der ei kunde fornedre sig til at forelyve
Fyrster Folkets Glæder. Rahb.(MO.). VSO.
Han foreløi mig en heel opdigtet Historie.
MO. -lægf et. flt. d. s. {vbs. til -lægge 2
(slutn.); jur.) d. s. s. Bødeforelæg. Mttnch
Pet.DR.V.202. -lægee, r. vbs. -else (s. d.)

ell. t -aing (VSO), jf.Axg. {ænyd. forlæg-
ge, glda. forælægge, æda. forlæggiæ, jf.
ænyd. lægge for(e), æda. læggiæ foræ, olan.

l^ggja fyrir (og fyrirleggja, overvinde, op-
give) samt mnt. vorleggen, ty. vorlegen;
sml. Forlag, Forlæg) t) (nu næppe brT) m.
(tydelig) steds-bet.: lægge ell. sætte frem
foran en ell. paa et bestemt sted. For Fæ,
som vorder indtaget enten i Kom, eller
Eng, skal lovligt Pant forreleggis (0: de-
poneres). DL.3—13—33. Da en liden Fisk
blev lagt for ham, holdt han den ved sit

Øre (og foregav, at han) vilde udforske af
den ham forelagde Fisk om Tilstanden
udi lla\et.E.olb.Ep.IV.4oo. (han) modtog,
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hvad hun forelagde ham . . men han kunde
næsten Intet iiyde.0ehl.IIrS.28&. Han fore-

lagde mig et godt Stykke af Stegen. FSO.
m. overgang til bet. 2 : Naar nogen Stævning
paa Landstinget forreleggis, som tilforn

haver været læst.DL.1—4—36. 2) (især m)
m. obj., der betegner et (skriftligt ell. mundt-
ligt udtrykt) resultat af tankevirksomhed (fx.
et skrift, et forslag, et spørgsmaal) : frem-
lægge (til drøftelse, bedømmelse, af-
gørelse, besvarelse, godkendelse olgn.);

fremsætte (ofte: m. ledsagelse af nærmere
mundtlig redegørelse), (jeg) forelagde dem
(o: apostlene) . . det Evangelium, som jeg
prædiker iblandt Hedningerne. Gal. 2.2.
Holb.Ep.y.HO. Testamentet skal blive Dem
forelagt. jEw.IF.^ 70. *jeg var en Nar,

|
Om

uden et Præludium
|
Jeg vilde forelægge

PubUcum,
I

Hvad jeg det haver at for-

tælle. TFess.85. jeg (vover) nu at forelægge
mine Landsmænd et . . nyt Arbeide. £n-
gelst.Nat.xi. (han) forelagde den frygtelige
Kuliemand Spørgsmaalet. Ing.VS.III.225.
(han fik) Mod nok til at forelægge Sønnen
sine Planer og Betingelser. Winth.Nov.26.
Naar et Lovforslag er vedtaget i det ene
Thing, bliver det i den Form, hvori det
er vedtaget, at forelægge det andet Thing.
Grundl.(1849).§57. De Forandringer, Kon-
gen vil foretage, kan han forelægge sine
Stænder, og de kan da billige eller fra-

raade dem. Eostr.E.91. i „Videnskabernes
Selskab"s sidste møde forelagde profes-
sor N. N. et nyt værk

\ jf.: Jeg (o: Mo-
ses) tager i Dag Himmelen og Jorden til

Vidne mod Eder, at jeg haver forelagt

dig Livet og Døden . . at du maa udvælge
Livet. 5Mos.30.19.

||
(jur.; jf. Forelæg^ m.

h. t. bøde: foreslaa en at vedtage (en

bøde). SaUVIII.438. 3) f m. obj. og hens-

obj.: bestemme (noget) som gældende for
(en); fastsætte (noget) for (en); paa-
lægge (en noget). Bliver hannem lorrelagt

paa Tinge, at hånd skal holde (stodhorsene)

af Vong. DL.5—12—4. Biskoppen . . fore-

lagde og paalagde Hr. Peiter N., at han
straks skulde tage sin Hustru til sig . .

Imod hvilken Forlæggelse Hr. Peiter . ,

loed sig alleniste foT\yåe.Cit.l728.(Aakj.SP.
10). (Pythagoras) forelagde enhver Alder,
enhver Stand, et hvert Kiøn vSine besyn-
derlige PMgieT.Eilsch.Philhist.96. || spec.

(jf. bet. ^): fastsætte en tidsfrist for en.

de (skal) hannem een vis Tid forelegge,
inden hvilken hånd skal Dommen fyldist-

giøre. DL.i

—

5—15. Ejermændene (maa)
til Tinge forrelegge ham Dag at tage sine
Hors h.iem.smst.5—12—15. de Engelske
Kiøbmænd . . blef forelagt 6 Maaneders
Tiid til at flytte ud af bemeldte Rige.
Slange.ChrIV.134. 4) f m. person-obj.: fast-

sætte en ny mødedag for en, der er udeblevet
i retten; stævne (en) paa ny ell. for an-
den gang (jf. -læggelse^. (konen) var lov-
lig stævnet og forelagt til Hirschholms
Birketing. Stampe.I.241. *Ei denne lod sig

forelægge,
|
For Dommeren de mødte

begge. Wess. 82. bemeldte Lavdag med-
fører (ikke) nogen væsentlig Nytte for dem,
der forelægges. i^ororrfw.Vs i 796. i. VSO.
-læggelse, en. ff Forlæggelse. se u. fore-
lægge 3^. vbs. til forelægge; spec. (jur.,

foræld.) til -lægge 4: fornyelse af stævning
(fordi den (de) foregaaende ikke er efter-

kommet). Moth.L99. Nørreg.Privatr.V.367.

10 de indstevnte Parter (skal) være pligtige
. . at møde, uden videre Forelæggelse.
Forordn.^U1796.1.§1. SaUVIIL438. i forb.

m. Lavdag: (det skal indføres) i Stev-
ningen, at de Vedkommende . . ikke kan
vente nogen Forelæggelse eller Lavdag.
Forordn.^16l796.l.§4. I December holder vi
Bryllup 1 Ingen Forelæggelse og ingen
Lavdag, som de siger i Skifteindkaldelser.
Goldschm.III.515. jf. LovNr.55''-U1890.§4.

20 -læse, v. [-|læ's8] vbs. -ning (s. d.). (ænyd.
forlæse; jf. læse fore (u. IV. fore 2.2j og
ty. vorlesen || ordets brug uden for part.

dadles Høysg.S.SlOf.) 1) (nu 1. br.) læse
(noget) højt for (en); læse op for (en);
oplæse, (han) overleverede . . mig sit

Papir, og bad mig forelæse ået.Ew.Vl.74.
Man nyder de fleste gode Digterværker
bedst, naar de forelæses høit. 0rst.IX.85.

Sibb.1.63. forelæse en hans Dom.DÆlf.
30 spec. om præst: oplæse et stykke af bibelen

olgn. de forelæste hellige Ord ere, som
Du veed, af Evangeliet om Pharisæeren
og Tolåeren. Kierk.XI.263. smst.XIV.284.
uden obj. : (Jesus) kom til Nazareth . . og
gik i Synagogen . . paa Sabbatsdagen, og
stod op at forelæse (Chr.VI: læse/ Luc.4.16.

(sj.) i pass. m. subj.-skifte : *han tilsidst til-

stod sin Synd,
|
Blev foresiunget, fore-

læst,
I

Af den sagtmodige Niels Præst.

^ Bagges.I.169. 2) (univ., 1. br.) holde fore-
læsning (2); „læse" (over), (docenten) vil:

forelæse over Mystikens Historie. Lektions-

katalog.l903.II.19. -læser, en. (nu 1. br.)

1) til -læse 1. vAph.(1759). (man) læser
saa flydende som den fuldendteste Fore-
læser den bedst indøvede Indenadslæsning.
Kierk.IX.128. (han blev) forelæser hos kon-
gen. ADJørg.JE.113. 2) til -læse 2. paa
Kollegierne . . stillede (pigeansigtet) sig

50 tæt ved Professorernes og hindrede mig
. . i den nødvendige Opmærksomhed paa
Forelæseren. Blich.IV.503. Brandes.X.87.
-læsning, en. fit. (især i bet. 2) -er. {ænyd.

forlæsning; vbs. til forelæse) 1) (nu 1. br.)

til -læse 1. Ew.IV.162. Blich.II.242. en
Forelæsning af Skuespillet. 5randes.J.580.

2) (især univ ) til -læse 2: videnskabeligt

foredrag af lærer ved en højere lærean-

stalt. Videnskaber, hvori han ingen Fore-

60 læsninger har hørt. JSneed.III.185. Kierk.

X.199. JakKnu.G.271. overf. (spøg.): Med
denne uangribelige moralfilosofiske Ud-
gang sluttede Sidsel enhver af sine mo-
derUge Yove\?esnmgeT. Aalij.VF.24. i bog-

titler: 12 Forelæsninger over den viden-

skabelige Culturs og Literaturens Historie.
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Molb.(bogtiteU831). H hertil Forelæsnings-
katalog (jf. Lektionskatalog^, -række, -sal,

(nu næppe br.) -stue (o: auditorium. Ing.

LB.IIA7), -time ofl. f -lebe, v. {Jf. ty. vor-

laufen samt -\øb\g) 1) forefalde; hænde;
indtræffe. Moth.L288. Hun veed vel, hvad
som er foreløbet mellem mig (o: en ung
dame) og Grev R.ComædieomLyveren.(1725).
63. Slange. ChrlV. 663. Underretning om
den med Dragon-Qvartererne seenest fore-

løbne Forandring. MR.1768.321. samme
bliver ansvarlige, at . . intet utilladeligt

foreløber, smst.177o.620. jf.: folk ere meest
nysgierige effter hvis, som om det Rus-
siske Væsen foreløber (o: de nyheder, der

drejer sig om russiske forhold). Bostgaard.
(Bruun.FB.II.142). 2) part. foreløbende
brugt som ad i. 2.1) d. s. s. -løbig 1. Af disse

foreløbende Erindringer (3: bemærkninger)
begribe De vel (at osv.).Eic.VII.142. at

forskaffe sig den foreløbende Kundskab,
der udfordres for at kunne læse i Na-
turens Bog. JohsBoye.(Rahb.LB.I.440). ||

som adv.: i forvejen. Det maa foreløbende
afgiøres.FSO. 2.2) d. s. s. -løbig 2. vAph.
(1764). jeg kalder denne Efterretning kun
foreløbende, fordi jeg er vis paa at den
vil snart afløses af noget bedre. Olufs.

NyOec.1.111. -Isthig, adj. [-|lø'bi] adv. d. s.

ell.(m, l.br.)-t (Drachm.D.94. BBruhnJ)e
seks.(1916).82) ell. (t) -en (VSO.). (dannet
i slutn. af 18. aarh. efter ty. vorlåufig, jf.

:

En formelig Indbydelse . , faaer du paa
Onsdag Morgen; kun for at forvisse os, at

ikke noget foregaaendeEngagement skulde
berøve os eders Nærværelse, skriver jeg
dig herved — som det paa nyt Dansk hed-
der— foreløbigen t\l.Bahb.brev^^lul793.(Til

Belysning af literærePersoner ogForhold. TJdg.

afS.BirketSmith.(1884).130); jf. -løbende u.

-løbe 2) 1) (sj. i rigsspr.) forudgaaende;
foregaaende. VSO. (fruen) rykkede, efter

nogen . . nødvendig foreløbig Passiar, frem
med sit Hverv. Blich.lV.49. MO. Nielsen
spiste med Hengivelse og uden at under-
kaste Levnedsmidlerne nogen foreløbig
Prøvelse. JFJens.D. 55. 2) som kun skal

være ell. gælde en vis (kortere) tid for derefter

at ophøre ell. (især) erstattes af noget andet;
midlertidig. *Min foreløbige og ringe Me-
ning

I
Om Robinson. Oehl.RE.108. I sær-

deles paatrængende Tilfælde kan Kongen,
naarRigsdagen ikke er samlet,udstede fore-

løbige (,.provisoriske") Love. Grundl.(1849).

§30. Min foreløbige Stilling ved Metro-
politanskolen. Schand.O.I.188. en foreløbig
Forbinding (af et saar). Bergs.BB. 237.

||

som adv.: for en tid, stund; indtil vi-
dere. Rahb. (se ovf.). Kanselliraaden vil

maaskee foreløbigt tage tUtakke med et

Glas \im.Bostr.T.o8. Foreløbig var Hof-
kredsen . . ganske liUe. JPJac.1.158. alle

disse Tanker maatte foreløbig hvile. Pont.
LP.VIII.22. jf. (m. afsvækket bet; talespr.):

„Maa jeg presentere Dem for mine Ven-
ner," sagde Tom, „dette her er nu fore-

løbigt (o: „først'') J. J." BBruhn. De seks.

(1916).82. 03 -lebig-hed, en. (1. br.) til

-løbig 2, JakKnu.ML.159. det er Historiten

om det der ikke var, det der ikke blev.

Foreløbigheden, Overgangen. JVJens.HE.
94. -male, v. [-ima'lgj {efter ty. vormalen)

1) (nu næppe br.) male (noget) som møn-
ster, forbillede for (en). vAph.(1764).
VSO. MO. 2) (m,l. br.) i forvejen give (en)

10 et billede af ell. en forestilling om (noget);

udmale for (en); foregøgle, de foremale
ham et blændende Phantom af falsk Ære.
Birckner.Tr.l37. Skibscaptainen . . talte

mange lokkende Ord til mig, foremalede
mig et . . eventyrligt Liv. Kofoed-Hansen.
LD.99. der er større Sødhed i at tænke
sig Smerten end i at foremale sig Glæden.
sa.KA.1.283. -mær«, et. [V.ll ^ mærs paa
den forreste mast. Harboe.MarO.122. Funch.

20 MarO.I.144. 'Udkigsmanden i Foremærs.
OMads.D.25.
Foren, se u. IV. for 18.i.

Forenag^er, en. [fmran'agdar] fit. -e.

{efter eng. fore-and-after, af fore and aft,

for og agter, jf. Fore-and-aft-skonnert
(i sa. bet. som Forenagter^; Scheller.MarO.
For-og-agter(sejls)skonnert:SaZ.FJ.
823. TeknMarO.) ^ mindre sejlskib m. to
master, af hvilke den agterste er højere end

30 (ell. ligesaa høj som) den forreste, og som har
gaffel- og stagsejl (ingen ræer). CEic.F.28.
•I Marstal fik jeg Hyre med „Familiens
Haab", | det var en Forenagter for Eng-
land. LCNiels.(PoU^lil907.3).

t foren-bar, adj. Uf. ty. vereinbar,
SV. forenbar; «j.) d. s. s. forenelig. Engelst.

PhU.262.
I. For-ende, en. Holb.Ep.I.65(se u.

Bagende 2.ij. Skyderegl.6. Niels huggede
40 Kniven i Forenden afVognstangen. SfcjoWft.

SM.31. H i spec. anv. ; J, den forreste ende
ell. del af et fartøj (mods. Agterende^ ; Bag-
ges.L.II.140. PMøll.ES.III.136. alle JoUer-
nes Forender blev lagt op imod Strøm-
retningen. X)rflcAm.FT.595. Victoria sank
med Forenden. Scheller-MarO. (iii,nu næppe
br.) den lange del af geværskæftet ; forskæfte.
MilTeknO.

II. forende, V. [fmr'æn'a] -te. {jf.glda._

50 forænde, gøre ende paa, ødelægge; fra (mht.)
ty. verenden, til enden, se II. ende (især
bet. 3s); jæg.) om vildt, der bliver skudt: dø.
(den skudte duehøg) er hel forendt. Baud.
HSJ26. smst.195. VigMøll.HJJ88. i videre

anv. (spøg.) : Han (o : en ved vaadeskud dræbt
mand) havde faaet det lige paa Bladet og
var forendt paa Stedet. JVJens.M. 11.69.
forende i knaldet, om vildt, der bliver

skudt: dø med det samme; blive dræbt
(fi paa stedet. Frem.DN.4o5. jeg fik et Glimt

af noget Rødt, jeg klemte til, og en mæg-
tig gammel Hanræv rullede forendt i Ejiid-
det — glad var \eg\Baud.01.17.
forene, v. [fmrie'na] (pass.:) forenes.

Høysg.AG.126. -ede ell. (foræld, ell. poet.) -te

(Ing.VSt.296. Heib.Poet.I.371). vbs. -ing

V. Rentrykt »/u 1822 26
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(s. d.) ell. (nu sj.) -else (Bagges.DV.IX.316.
ENebelong.MajaEngell.(1901).43). (glda. for-

enæs, komme til enighed (GldaKrøn.89);
fra mnt. vorenen, ty. vereinen (jf. ty. ver-
einigenj)

1) O samle ell. forbinde til et rum-
ligt hele.

II
m. h. t. ting.: sammenføje ell.

forbinde (to ell. flere ting) m. hinanden, band
giorde to fiele til tabernakelets hiørner .

.

Og de vare forenede (1871 : dobbeltej i den
nederste part, at de kunde iligemaade være
fuldkorameligen forenede (1871 : dobbeltej
i dens øverste part, med een ring. 2Mos.
36.29(Chr.VI). At forene to Værelser ved
at borttage et Skillerum. MO. præsten for-

enede deres hænder
j

i forb. m. med:
*Jeg aldrig tør forene | Min med din
bløde lisi&nd.Winth.III.9. (jfbet.S:) *Høi
er Thronen, han (o: Jesus) bestiger,

|
Som

forener begge Riger:
|
Stjerne-Land og

Blomster -Vang! Grundtv.SS. 1.468. || refl.

ell. i pass. (ofte m. overgang til bet. 3^; sam-
les ell. slutte sig sammen til eet. *For-
ener jer, I Bække,

|
Og glæder Herrens

Stad! smsf. 657. *Snart vi (o: bølgerne) os
sprede og snart os forene. Hauch.SD.1.6.
Skulderremmene (o: af et tornyster) for-

ene sig derefter i et Hjerte. MR. 1823.
129. (kernerne i sæd- og ægcellen) forenes
ved Befrugtning. SaVII.832. jf: »vore
Sjæle (skal) hist forene sig.^Lund.ED.161.

{I
m. h. t. hære olgn. De søgde at forene

iegge Armeerne. F/SO. det lykkedes en-
kelte af hærafdelingerne at forene sig

j

II
nu kun mere ell. mindre uegl. (jf. bet. S)

m. h. t. enkelte personer, den Grav, hvor
de hvile forenede i Døden som i Livet.
Gylb.TT.177. dersom vi ere blevne for-

enede (Chr.VI: plantede; 1907: sammen-
voksede^ med ham (o: Kristus) ved Liig-
hed med hans Død, da skulle vi og være
det i Liighed med hans Opstandelse. Bom.
6.5.

II t m.h.t. mange enkeltvæsener: samle
i en flok, en mængde. *Naar aarle hun ved
Morgenskjær . .

|
Fik møisomt Hønsene

forenet. Bødt.118. refl. : komme sammen;
(for)samle sig. de mange Slags Gj øglere
og Undermænd, som foreene sig i Leipzig
til Messen. Horreb.II.388.

2) O om to ell. flere tings, kræfters,
foreteelsers deltagelse i en virksom-
hed: lade deltage i (oftest i forb. ni. med^.
*Foreen Dit Suk med mit, opløft Din Røst!
Ew.(1914).1.137. hun skulde forene sin

barnlige Røst med Menighedens Lovsang.
Mynst.FrBr..5. || især refl.: slutte sig til.

Folkenes Taksigelse skal forene sig med
deres Fyrsters. sa.Præd.(1829). 35. bilkdl,

om sammentræf af omstændigheder: (saa)
forenede sig mange Smaating for at be-
kræfte (min) Formodning. Gylb.VIII.180.

t i forb. m. sammen: alle U-lykker har
foreenet sig sammen for at gribe mig an.
Holb.Abrac.II.l.

|| perf. part., brugt som
adj., især i forb. som forenede kræfter, an-
strengelser, bestræbelser olgn. Da kunde

man ret see . . hvad saa mange Hænder
og foreenede Kræfter, næst Guds Hielp,
kand udrætte. Overs.afRolbLevned.214. Ved
Begges forenede Kræfter foer Døren op.
Ing.EF.IV.89. (I br.:) mit forenede (o:

„kombinerede") Kanal- og Havneprojekt.
Pont.LP.VII.61.

3) samle (personer) til fælles virksom-
hed, i fælles stræben, interesser, fø-

10 lelser osv., i aandelig samhørighed osv.

inderlig Kierlighed forener Konge og
Folk, og forener Borgerne indbyrdes.
Mynst.Præd.(1842).19. *Fælleds Fiendskab

|

Forener mere let, end fælleds Venskab.
Heib.PI.129. især refl.: slutte sig sam-
men. *endnu engang,

|
Vi vil med Bøn

og Sang
I

I Aanden os foreene. JBrors.9.

*disse
I

Titusind Been, som ellers aldrig
stræbe

|
I samme Retning, men kun mod

20 hverandre,
|
Nu sig foreente, for omkaps

at rende
|
Til SknespiWet. neib.Poet.I.371.

i forb. m. i ell. om: Vi forenede os i at ønske
denne . . Skiks Afskaffelse. Bagges.L.1.297.
•sørgende skal Folket sig foreene | i Kla-
ger ved hans Ssivn. Lundbye.B.55. baade
hun og jeg forene os i at bede dig om
at komme ud til os. Gylb.X.213.

||
(nu sj.

i rigsspr.) om ægteskabelig forbindelse
(jf. Forening 3.3^. Havde A. K. villet for-

30 eene sig med mig, vilde jeg formodentlig
nu have været en skikkelig gammel Præst.
JJPaludan.Er.44. Nielsen og Mad. Wex-
schaU ere forenede. Jeg gratulerer! HC
And.Breve.I.250. Det var hendes alvorlige
Hensigt at forene sig med Iver. Bregend.
BU.136. jf: Kvindeblod, der ejer alle den
elskendes Længsler mod Foreneisen. E
Nebelong.MajaEngell.(1901).43.

\\
(nu næppe

br.) om venskabs-, slægtskabs-, svogerskabs-

40 forbindelse olgn. (en mand) med hvilken
jeg havde Forhaabning at blive foreenet
ved Svogerskab. Holb.Jean.V.6. f i forb. m.
sammen: et troe, oprigtigt og uforfalsket
Venskabs Kiærligheds og Amours Baand,
der har sammenknyttet, sammenheftet og
foreenet vore Huuse sammen. sa.Bars.77. 7.

II
part. forenet brugt som adj. *Hvad har

adsplitted det foreened Søster-Par. sa.Mel.

V.2. *End danske Hjerter foreent sig røre.

50 Ing.VSt.296. det forenede venstre
\
Det

forenede Dampskibsselskab (dagl.: det for-

enede. EmilBasm.F.458), De forenede Sta-
ter osv.

i

4) (nu 1. br.) bringe (personer) til enig-
hed ell. indbyrdes overensstemmelse.
Moth.E58. At forene de stridende Partier.

VSO. MO.
II

i pass. forenes ell. (nu næppe
br.) refl. forene sig (DL.1—5—26. ASØr-
sted.Haandb.I.107): blive enige om (en

60 overenskomst ell. et forlig). I)L.2—3—4.
de vilde love ham (o: Chr.II) frit Lejde,

saaledes, at hvis han ikke kunde foreenes
med sin Farbroder (o: Fr.I), de da vilde

sætte ham . . i fri Behold i Norge. Holb.
I)H.II.257. fordi Arvingerne, hvis Disputer
de skulle paakiende, mellem sig forenes
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og blive forliffte. Stampe.1.98. f upers. (kej-

seren) skikkede Deputerede til Rom for at

tractere (o: slutte traktat) med Paven om
(nogle) Tvistigheder . . C^ blev da saa-

iedes foreenet, at Cosv.). Éolb.Kh.588. nu
kun (emh., 1. br.) i forb. »n. om: Ingen bør
at sette Ild i Heede, uden alle Ejere vorde
derom foreente, at brænde enten Mose,
eller Heeåe. I)L.6—19—8. saadan Betal-
ning, som de mellem sig kan forenes om.
Stampe. 1. 304. PAHeib.US.252. (pengene)
skal udredes af Indklagede, medmindre
Parterne anderledes derom forenes. Ik)P

^Vs 1854. §76. JohsSteen8tr.BF.68. | (nu
næppe br. i rigsspr.) i pass.: leve ienighed
sammen; komme godt ud af det; enes.
Disse Børn havde Kongen avlet med ad-
skillige Personer, saa det var umuelig, at

de kunde foreenes indbyrdes. CPBotheJIQ.
11.444. VSO. MO.

5) O bringe forskellige begreber, me-
ninger, foreteelser osv. i overensstem-
melse, samklang m. hinanden, de stri-

dende Meeninger kand foreenes. HolbJ^J
Bet.aSr. Høysg.AG.126. MO. den nye for-

mand skal se at forene modsætningerne
inden for foreningen

j
t forb. m. med:

denne Mening lader sig ikke forene med
det. Naturen lærer os. 0rst.II.3O. forene
det nyttige med det behagelige • (jf.bet.6:)
Med Kærlighed til Gud kan Kærlighed til

Verden ikke forenes (1850: bestaae^. Katek.
(1909).§18.

6) 03 samtidig være i besiddelse af
flere egenskaber, stillinger olgn. To
saa betydende Embeder kan han neppe
forene. MO. i hans person var mange
sjældne egenskaber forenede I ofte i forb.
m. m e d : (Montesquieu) holder for, at Dyd
og Eenevolds Herredom ikke kand være
forened med hinanden. Hoii.£^.F.'oi. en
retsindig og velgiørende Mand, der for-

ener med disse Egenskaber et venligt og
behageligt Yæsen.Ew.IV.223. 'Han for-

ener
I

Det bedste Hjerte med en lys For-
stand. Hrz.KV.16. *(du) forener Hjemmets
Hygge

I
med Selskabslivets Elegans. Blæk-

spr. 1905.42. legeringen forener sølvets
modstandskraft mod rust med jærnets
prisbillighed

j

CP forenelig, adj. [fmr'e'nali] (jf.Moth.
E61: forenlig, omgængelig; sml. forenbar
samt uforenelig) som kan forenes; vist kun
til forene 5. (de) yde hinanden . . al, med
høiere Pligter forenelig, Eftergivenhed.
HNClaus.FV.206.8p.2. Ludv. især i forb.
ikke forenelig, let, vanskeligt forenelig.
Levin. e. br. jf. (sj.) Forenelighed. Ing.
EF.V.83.
Forening, en. ffcor'e'neix] flt.-er. (ænyd.

fsv. d. 8.; vbs. til forene, sml. ty. vereinung;
jf Ening)

1) til forene 1. t.i) t egl. bet. Armeernes
Forening. VSO. Floders Forening. D&H.
(jf. bet. 2:) »Vore Læber mødtes i For-
ening,

I
Vore Hjerter banked mod hin-

anden. i)racAm.i).65. spec. (fagl.): forbin-
delse ell. sammensmeltning aftosto/fer^
legemer olgn. Vi kalde en saadan Forening
af to Legemer (o: en forbrænding, hvorved
et tredje, sammensat stof dannes) en kemisk
Forening i Modsætning til en blot meka-
nisk 'Bl^ndmg. Paulsen.1.236. hos Infusions-
dyrene . . varer Foreningen af de to (dyr,

der parres) kun et kortere Tidsrum. Sai.'

10 VIII. 497. I (1. br.) mere konkr.: sted, hvor
to ting sammenføjes, mødes. Heste . . med
god Forening imellem Hoved og Hals.
MB.1852.471. 1^) O uegl. Hun vaagnede
ved en sælsom Forening (o: „samling") af

Lyde . . inat var (stormen) rent udf sagt
brølende. Og saa denne underlige Bilyd.
Drachm.PV.162. (jf bet. 5:) »En tæt For-
ening

I

Af Ord og Toner. HeibJ'oet.V1.344.
(ofte brugt om vaudevillen, jf. Arlaud.197).

20 2) ([D, 1. br.) som vbs. ttl forene 2. Ved
fælles Kræfters Forening. FSO.

3) til forene 3. 3.1) f t al alm.: (aande-
lig) forbindelse, samhørighed. \\(gtaar)
i en nærmere Foreening med Dyrene paa
Marken . . end med Fuglene i Luften.
Eilsch.Philhist.22. (man) bilder sig selv ind
at staae med disse usynlige Væsener (s:

guderne) i en nær . . Forening. Kraft.VF.
273. jf: 'Jesus, din søde Forening at

30 smage, |
Længes og trænges mit Hjerte

og Sind. SalmHj.374J. 3:2) sammenslut-
ning afpersoner (riger, selskaber osv.)

til fælles virksomhed, tU en helhed ell. et fæl-
lesskab (nu især i faste forb.). Tiden vil

maaskee lære . . at den Foreening (ml.

krisine sekter), som hidindtil forgieves ha-
ver været arbeydet paa, vil , . tilveye-
hringes. Holb.Ep.1.181. 'mellem dem (o: de
krisine) jo meer og meer

| I Gud en nær
40 Foreening skeer. Brors.186. Birckner.Tr.40.

*Hele Naturen har Trang til Forening.
Heib.Poet.X.181. Margrete . . søgte at be-
fæste Kronens Magt og den nylig stiftede
Forening (o : ujiionen ml. de nordiske riger).

Fabricius.D.11.5. (jf. bet. 3.4:; de allervil-

deste Folk . . som leve . . uden at have
en ordentlig borgerlig Forening. Kraft.VF.
67. I i forening, i fællesskab. 'Ægtefolk
maae giøre Alt i Forening, Oehl.SH.9. Mi-

so nistrene i Forening udgjøre Statsraadet.
Grundl.(1849).§2l. Skuespilleren og Til-
skueren der arbeide i skjøn Forening
for at rive hen og henrives i Illusion.
Kierk.VlI.362. i broderlig forening,
se broderlig, i forening med, sammen
med. han valgte . . den lærerige Text, i

Forening med sine eenssindede Søstre.
BaUe.Tale.(180.3J.15. e. alm. SJt) (&, 1. br.)

spec. om forbindelse ved giftermaal.
60 Ew.V.304. 'vor Forening er

|
Os tilladt

0ehl.AV.58. 'Tilsidst han knytted vor For-
ening,

I
Til Kirken førte han os hen.

Winth.V.4. PalM.111.119. jf.: hvor mange
Dyr . . seer man ei at leve i en Foreening,
som i visse Henseender beskiemmer '^ien-
nesket? Tode.STJ.114. B (sj.) i videre bet.:

25*
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familieskab (frernkaldt ved ægteskab), (jeg)

ville være særdeles fornøiet over at kom-
me inærmereForeningmed enMand afDe-
res C-dTakter. PAEeibM.II.143. 3.4) kreds
af personer, der har sluttet sig sammen
m. et fælles formaal (fx. af selskabelig, fag-
lig, politisk ell. filantropisk art) for øje (jf.

Selskab^. Gylb.lV.212. en velgjørende For-
ening. Éolst. (Eeib. Intel. 1. 293). Borgerne
have Ret til uden foregaaende Tilladelse

at indgaae Foreninger i ethvert lovligt

Øiemed. Grundl.(1849).§92. Krak.l921.1I.

134ff. II
øgs. om en saadan sammenslutnings

lokaler ell. bygning, jeg gik op i „For-
eningen til Dyrenes Beskyttelse"

j || spec.

(stud.) i best. f. om „Studenterforeningen"

:

Goldschm.IIl.282. Kom med op i Forenin-
gen og drik et Glas. Schand.7F.lI.89.

4) t til forene 4. 4.1) forligelse; over-
ensstemmelse; ogs.: mægling. Moth.E59.
Mad. Schøn var hos mig, og jeg var til

Staffelts for at forsøge Foreening mellem
hende og'Mand.Luocd.Dagb.1.349. Ørst.Vll.
61. Gemytternes Forening. F/SO. 4.2) over-
enskomst; kontrakt, heftige Forfølgelser
foraarsagede, at mange af dem, som havde
underskrevet Foreeningen (o: ml. den græ-
ske og romerske kirke), omsadlede. Eolh.Kh.
929. den Calmarske Forening (o: Kalmar-
unionen). JSneed.111.80. en skriftlig For-
eening. CPÆo^/ie.JiV^ 58. *den Gamle vil,

|

Paagrund af en Forening med Briennes
j

Stedfader . .
|
Sin Datter med Brienne

klappe sammen. JBrz.J.iO.
II
indgå a, slut-

te ell. træiie (Etv.V1.102) en forening,
slutte en overenskomst. Kong Ingi Baardsen
og hans Broder Hagen Jarl havde sluttet

en Foreening: at den længstlevende af dem
skulde have hele Riget Norge. Mall.SgH.
68. alle Byemænd skal holde Foreninger,
som de Fleste have indgaaet. ChrBrors.
3DL.1.428. deres Hertug . . havde sluttet

en hemmelig Forening med sin Morbro-
der og atter afstaaet ham Slesvig. Ing.PO.
II.6. lovlig indgaaede Foreningers for-

pligtende Kraft. KancSkr.y4l826.

5) (nu næppe br.) til forene 5: overens-
stemmelse (ml. begreber, meninger osv.);

samklang; samstemmen. For at blive i

Lignelsen kand man sige, at ligesom disse
Stierner staae i Sammenhæng med Resten
af Verden . . saa gives der og en For-
eening imellem disse høye Sandheder og
de almindelige. Eilsch.FhilBrev.xx.

6) CP til forene 6, om samtidig besid-
delse ell. tilstedeværelse af forsk, egen-
skaber, en Mand, hvor du i skiønnest
Foreening finder Aand, Lærdom, og Dyd.
Bahb.Tilsk.1798.551. Molb.F.15. »aldrig saae
jeg Majestæt og Ynde

|
I slig Forening,

som hos 3eT.Eeib.P1.20. dette materiale
udmærker sig ved sin forening af haard-
hed og bøjelighed

j

Forenings-, i ssgr.; af de talrige ssgr.

(især fra 20. og slutn. af 19. aarh.) til For-
ening 8.4 er bl. a. forbigaaet Forenings-an-

liggende, -fane, -fest, -liv, -lokale, -med-
lem, -politik, -væsen, -baand, et. [8.i

ell. 2] (nu næppe br.) mange Religions Sec-
ter . . sønderbryde de Foreenings Baand
imellem Steder og Folk, som Naturen re-
commenderer. Eolb.Ep.l.252.jf.: *Taalmo-
digheden gives

|
Af Gud den Hellig Aand,

|

Naar Hiertet ret oplives
|

I hans For-
enings ^aandi. Brors. 173. -frihed, en.

10 [3.4] (polit.) ret (for et samfunds medlemmer)
til at danne foreninger (jf. -ret). EjælpeO.
593. SaUyiIl.440. -middel, et. 1) [1]

(nu næppe br.) middel, som faar to stoffer

ell. legemer til at forene sig til eet. MO.
2) [3.2] t middel ell. ting, som samler folk
i fælles interesse. Spil er . . et alminde-
ligt Foreeningsmiddel.i2aM.Ti?s7(;.i79i .4 05.

t -post, en. [4.2] post i en overenskomst

(jf. -punkt 3;. Stampe.1.393. -pnnkt, et.

20 1) [1] (1. br.) punkt, hvor forbindelsen ml. to

legemer er foregaaet. MO. 2) [3] O overf:
samlingspunkt. Regieringen og Lovene ere
den almindelige Villies Foreeningspunkt.
CColb.(Bahb.LB.lI.47). *Vi sidde sammen
som vi kan bedst,

|
Og Alle sidde for det

Samme.
|
Foreningspunktet er vor mun-

tre Fest. Erz.D.11.98. TroelsL.Xl.237. 3)

[4.2] f punkt ell. paragraf i en overenskomst

(jf -post;. Stampe.1.393. -ret, en. [3.4]

30 (polit.) d. s. s. -frihed. Levin. ÅndNx.PE.
111.341.

forenkle, v. [f(or'æixV?9] -ede. vbs. -mg.
{vistnok laant i slutn. af 19. aarh. fra sv.

forenkla; til enkel(t); smi. <?/. vereinfachen

;

især O) 1) (1. br.) gøre enkelt m. h. t. antal
(mods. fordoble 1). (medlydssvækkelsen) be-
står i, at . . dobbelt kk, tt, pp efter selv-

lyd eller 1, m, n, r forenkles. Ft//iT/io»ws.

GS.23. 2) gøre mindre indviklet, sam-
40 mensat ell. kunstlet; simplificere, han

(søgte) at forenkle hele Festens Maskineri.
AGnudtzm.G.38. Zolas . . Tilbøjelighed til

at forenkle ^\2e\e\ivet(Brandes.Ess.ll.359:

til psykologisk Simplificerenj.jBrawdes. FJJ.
161. Lidt efter lidt har man da forenklet
disse Kileskrifttegn, og til Slut har de op-
rindelige Billeder ikke været til at kende
igen i Tegnene. AaSchmidt.AbrahamsTid.
(1905).12. Nutidens demokratiske Smag

50 har ogsaa her forenklet Ceremoniellet.
NatTid?^lsl918.Aft.3.sp.3. jf.: Sverige var
et fattigere Land, end Frankrig, og der-

for tvunget af Forholdene til en Forenk-
ling af den franske ^til.EEannover.SvK.
32.

II
(1. br.) refl. To og tyve Aar efter har

Sagen forenklet sig betydelig. Eørup.lL
in.
t fore-præ(di)ke, v. (ænyd. for(e)-

prædike; efter ty. vorpredigen) prædike
60 (noget) for (en).Moth.F323. Levin. \\

('„Tale-

spr." sws^.; i videre anv.: (stadig) udtale,
indskærpe ell. paaminde en om noget,

(danskerne) lade sig forepræke og . . fore-

præke sig selv, at de er kun et lille ube-
tydeligt Folk. Grundtv.Dansk.1.616. "Har
han ej forepræket | Min Fader, at jeg skal
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studere? Hrz.KP.S. Fra Morgen til Aften
forepræker hun mig min Skyldighed imod
hende. Levin, f -regne, v. (jf. ty. vorrech-
nen) fastsætte (for en) ved udregning. Da
lader en Anden skrive Postskripta i Dine
Breve, for at foreregne mig, hvor snart
man vil have Svar fra mig. Ørst.Br.1.223.

t -ridse, v. {efter ty. vorreissen) ridse
(noget) op (sojn forbillede) for en (jf.
-tegnej. vAph.(1764). Der blev foreridset
Kobberstikkeren en stor Figur, som han
skulde stikke i Kobber. 7S0.
\ for-erindre, v. (dannet hZ-erindring)

fremføre en fortale, 'læs! Poeter bør ei

forerindre. Heib.Poet.I.182. -erindring^,
en. [V.1.2] (e/'^erfy. vorerinnerung; nu næppe
br.) (kort) fortale ; forord.Ew. 7111.138. Heib.
Pros.IV.341. MO. t -ernteldt, paH. adj.

[V. 2.1] før omtalt (jf. forbemeldtj. Stampe.
1.381.

forertse, v. [frnrisrdsa] -ede. vbs. -ning
(VSO.). (efter ty. verer°zen; fagl., nu næppe
br.) forvandle til (ell. overtrække m. et

lag af) malm: især i part. forertset
brugt som adj.: bestaaende af erts ell. malm
(iklte gedigen, ublandet). VSO. Han fik hele
gediegne Guldklumper frem; det Forert-
sede forstod han at udskille fra Svovlet
og Spidsglasset. In^.LB.ZF.8/. MO.

fore-sat, part. adj. (og subst.). se u. -sætte
2. t -se, V. vbs. jf. Forsyn, (glda. for(e)se,
sørge for, passe paa m. m., (refl.) være forsig-
tig; til se (sig) for (jf. oldn. sjå fyrir, sørge

fo^)'yjf- forse; sml. mnt. vorsen, bese, forudse,
sørge for, Za^ providere) 1) forudse. *Hans
Viisdom best kan foresee,

|
Hvad komme

kand til Fromme. Beenb.II.470. (han) fore-
saae det Tilkommende. Lan^e&efe. FT. 57.
VSO. jf. JfDL. (foreseende). 2) i forvejen
sørge for ell. bestemme (foren); forudbe-
stemme. (1) ere forløste . . med Christi
dyrebare blod . . Som vel tilforn var foreseet
(1819: bestemt; i907: kendt^, før verdens
grundvold blev lagt; men er aabenbaret
i disse sidste tider for eder. lPet.l.20(Chr.
VI). Gud havde foreseet (1819: udseet;
noget bedre ior os. Sebr.11.40(Chr.VI). 3)
reft.: være agtpaagivende; tage sig i

agt: se sig for. 'Frieren bedrages,
| Helst

naar han sig ej foreseer,
|
Men som i

Blinde tiger. Falst.115. Kongen af Dan-
mark . . kunde have største Aarsag . . sig
udi disse Tider vel at foresee. Slange.Chr
IV.432. f -sende, v.' (ænyd. d. s. (Huit-
feldt.Chr.II.sHist.(1596).93); jf. ty. vorsen-
den, vorschicken) sende i forvejen. Han
foresendte een med et Brev af Vigtighed.
VSO. t -sidde, v. (jf. ty. vorsitzen, præ-
sidere, samt oldn. sitja fyrir, forestaa) staa
for (styret); forestaa. *Saa begyndteDron-
ning Tyre . .

|
Tale til de (o: dem, som) Dan-

marks Styre, I Foresad med mod. LSb/c.
(PSyv.Viser.(169o).584).-»ige, v. [-,si-'(q)9l

vbs. (sj.) -else^DÆff-A t-ende (Slange.ChrlV.
264). (glda. d. s. i bet. „spaa" (Molb.Glossa-
rium.l.(1857).221), oldn. fyrirsegja, forud-

sige, ty. vorsagen; .//". glda. forsigælsæ (Glda
Bib.341.346), spaadom) 1) f sige forud ell.

i forvejen (jf. bet. 2.3^. Moth.S187.
|J

iscet

i part. foresagt brugt som adj.: forud
nævnt; omtalt. Holb.Intr.I.6o3. paa den
foresagte Maade. Som foresagt er. VSO.
2) sige for ell. til (en). 2.1) (nu 1. br.) i

alalm.: sige (noget) tU (en); berette, med-
dele, fortælle, forkynde (en noget). *Tiit

10 mi» Propertius sin Elskov foressigåe.Falst.

Ovid.106. det, som De foresi^er os om
Sædelærens Nytte til at forbedre Menne-
skene. JSneed.ZIJ.i 68. PalM.VII.198. Vort
Slægtled . . lader sig sin Dom foresige
alene af det i Øjeblikket foreliggende
Fænomen. Kiibel.Moderne Kristendom.(overs.

1889).37. 2.2) (nu næppe br.) recitere (no-
get) i ens nærværelse; deklamere for (en).

da han var . . belæst i de gamle Poeter,
20 foresagde han os nogle af deres Helte-

digter. JSweei.Fin.S 70. I Lysthuset fore-
sagde han os den sidste (ode). Bagges.Ll.
141. 2.3) (nu 1. br.) sige ell. diktere (noget)

for en, som gentager det ell. skriver det ned
(mods. eftersige 2). efter Cancellerens Fore-
sigende giorde (de) deres Eeå. Slange.Chr
IV.264. loresiger mig nu . . den Ed, jeg
haver at 2^\dd^ge.Blich.II.480. man fore-
siger Barnet de Lyd, man vil lære det at

30 uåtaXe.CLange.NF.lOO. han foresagde (Chr.
VI: udraabte) mig alle disse Ord af sin
Mund, medens jeg skrev dem. Jer.36.18.
(Luther) foresagde . . et Brev . . som Tilis

skrev for him..JakKnu.ML.288. 2.4) f give
(en) en(mundtlig) anvisning ell. befaling;
bestemme. Han foresagde dem en vis Dag,
paa hvilken de skulde møde. FSO. -sjun-
ge, v.se -synge, -skrive, v. [-,sgri'va] fore-
skrive. Høysg.AG.126. vbs. -ning (s. d.) ell.

40 -else (s. d.), jf. Forskrift, (ænyd. for(e)skrive,

jf. fsv. (part.) foreskrivin, foreskrivadher,
ty. vorschreiben) 1) skrive i forvejen;
næppe uden for part. foreskrevet brugt
som adj.: nævnt (skrevet) i det foregaaende

;

ovenfor nævnt, omtalt; nu kun (m. over-
gang til bet. S): ovenfor ell. tidligere be-
stemt ell. fastsat. Slange.ChrlV.255. Efter
foreskrevne maade declinéres da de fleste
^omiasi. Høysg. AG. 45. Som foreskrevet

50 staaer. VSO. paa de foreskrevne . . Betin-
gelser. DÆff. til de af Dem foreskrevne
Priser. Ludv. 2) (O, nu 1. br.) skrive (noget)
som forbillede, forskrift for (en); skrive (en
noget) for (mods. efterskrive 2). At fore-
skrive een Latinske . . Bogstaver. VSO.
MO. D&H. jf. Kierk.VIII.72 (se u. efter-
skrive 2.i). 3) GJ skriftligt ell. mundtligt
give (en) en befaling, en anvisning, et

raad olgn. 3.1) fastsætte ell. bestemme
50 (noget) som gældende for (en); befale, dik-

tere (2) (en noget). DL.2—10—1. lMakk.8.
25. det Egteskab, som vi foreskriver hende.
Eolb.LSk.IV.l. de overskrider de Grend-
ser, som Fornuften har foreskreved. Kom
Grønneg.11.212. jeg (havde) ingen synder-
lig Fornøielse af at see paa denne Billed-
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støtte; men Himlen bevare mig fra at

foreskrive andre min individuelle Følelse.

Bagges.L.II.48. Moses foreskrev os (Chr.

VI: skrev os en lov; 1907: har foreskrevet
os), at (osv ).Marc.l2.19. Siden jeg nu en
Gang har dig saa vel fat, maa du slet

ikke vente, jeg lader mig foreskrive Vil-

kaar af dig. PMøll.1.301. Ei ville vi fore-

skrive, hvor ofte eller hvor længe Nogen
skal bede.il/onrad.BFJ68. spec. (nu 1. hr.)

m. h. i. lov(e): give. En Regent maa . .

foreskrive klare Love, og ikke fleere end
som fornøden giøres.Bolb.NF. 11.82. de
Love, som bemeldte gode Fyrster fore-

skrev åem.Ew.VI.89. (jeg) tog min Tegne-
bog op, og foreskrev mig selv følgende
'Lowe.Éagges.L.1.392.

\\
part. foreskrev et

som adj. (den) første Præste Ordination
(hlev) foretagen, paa den af Luthero fore-
skrevne Maade.jBorrefc?/e.r2^.750.ungeMen-
nesker, der til daglig bevægede sig ad
regelmæssig fores&evne Baner. Schand.O.
1.106. Præsten . . fremsagde de foreskrev-
ne Bønner for Kongehus og Regering.
Pont.LP.Vin.28. 3.2) egl: skrive et læge-

middel op for en ; beordre et lægemiddel,
en kur osv.; ordinere. Doctoren har fore-

skrevet en streng BiætVSO. hans Fader
blev meget syg. Alt hvad de dygtigste
Læger foreskrev, hjalp ikke. Goldschm.II.
266. Kierk.XII.10. e.alm.

|| f foreskrive
recept, ordinere et lægemiddel. *0g Doc-
terne Recept vil ikke foreskrive,

|
Hvis

han ey slenger strax en Dalers-Penge fram.
Wadsk.Sé. t -skriTelsie ell. O -skriv-
ning^, en. vhs. til -skrive, især i bet. 3;

ogs. mere konkr., om den givne befaling,
anvisning osv. Den førstes Anstalt (o:

bestemmelse om, at han vil begraves i stil-

hed) ansees som Beviis paa Tarvelighed
og Ydmyghed; den sidstes . . er meere
philosophisk, efterdi han ingen Foreskri-
velse vil giøre.Holb.PhUos.JI.2. Eders
milde Foreskrivelse har været saa vel
overeensstemmende med mit Val. PaweZa.
11.165.

II
til -skrive 3.2: Han vil ikke

følge Doctorens Foreskrivning i Hen-
seende til Levemaaden. VSO. jf. (uegl):
Foreskrivning af smaa lettilgængelige For-
nøjelser (er) et yndet Middel mod Tung-
sindigheden. Prawdes.FJi.63i. t -skyde,
V. vbs. jf. Forskud, (jf. ty. vorschiessen samt
(m. h. t. bet. 2) vorschiitzen) 1) skyde ell.

skubbe noget (fx. en slaa) for. Moth.^F324.
vAph.(1764). Er Slaaen for Porten fore-

skudt? VSO. 2) give som grund, undskyld-
ning ell. paaskud; foregive. Han foreskød
sin Upasselighed og det haarde Veir. FSO,
MO. 3) udrede (penge) i forvejen, som
forskud, til senere tilbagebetaling olgn.

(jf. forskyde); udlægge (forskudsvis), hun
lod sætte paa Auction hans efterlaate Sa-
ger for at komme til sine foreskudte Pen-
ger igien. Holb.IIeltind.I.101. 5 Rdlr. som
. . er foreskudt en . . Recrut. MB.1 784.

966. jeg har virkelig for Alvor tænkt paa

at blive her i Vinter, naar (boahandleren)
vilde foreskyde hvad Opholdet maatte
koste. Grundtv.E.134. Erz.XVI.94. Naar
Præmier . . udeblive til Forfaldstid, skal
Finantsministeriet være bemyndiget til at

foreskyde dem af Statskassen. iovomOrer-
levelsesrenteryil851.§6. MB.1856.266. \\ m.
h. t. andet end penge: stille til (ens) disposi-

tion; forsyne (en med noget). At skaffe

10 den arbejdsomme Fattige Mulighed til

ved egen Flid at erhverve Føde . . ind-
befatter: . . at frembringe nye Erhverv-
maader, at foreskyde raa Materialier. Po-
litievennen.1798/99.773. -slaa, v. (f -slage.

Slange.ChrIV.65). præt. -slog; part. -slaael

ell. t -slaget (Holb.Hh.I.134. MB.1720.337),
som adj. i flt. ell. best. f. : -slagne (Bolb.Hh.
1.178. Stampe.1.41. Gylb.VIII.114). vbs,

-slag (se Forslag^, (ænyd. for(e)slaa, fore-

20 slage; e/"/er %. vorschlagen) forelægge ell.

anbefale (en person) en plan, udvej, et

raad, middel osv. at tage standpunkt
til (og event, antage); stille et forslag

\\

m. en inf. ell. at-sætn. som obj. : Ved samme
leilighed forresloeg Jeg Monsieur Peder
Falk at gaa med m\g.JJuel.7. Pastor B.
foreslog nu, at de skulde synge en Aften-
sang. Po«<.iP.FJJ.9i. (dagl.) m. spørgebi-

sætn. som obj.: (jeg) foreslog . . ham, om
30 ikke vi To gjorde bedst i at forlade de

Andre. Blich.III. 51. (han) foreslog mig,
om vi skulde sige Du til hinanden. HCAna.
XII.124.

II
m. person-obj.: bringe (en) i

forslag; anbefale (en til en stilling). *Nu
blev raadslaget om en General at tage,

|

Man foreslog Jens Block. Holb.Paars.88.
OeconT.V.54. Han blev foreslaaet til dette
Embede. MO. At foreslaae Een en Pige
til Kone. smst. N. N. blev foreslaaet til diri-

40 gent
] II

m. tings-obj. Eolb.Eh.I.134. Vi ta-

lede sammen om det hun havde foreslaget.

CPBothe.JN.75. Han udbad sig . . TiUadelse,
ydmygst at foreslaae en ny Forordning.
Ew.V1130. det af mig foreslagne Formad.
Heib.Pros.VIII.425. hvad skal vi nyde? Jeg
foreslaar smørrebrød \ -sla^, et. se Forslag.

-slage, v. se foreslaa. -snakke, v. vbs.jf.

Forsnak, {jf. ty. vorschwatzen ; nedsæt, nu
1. fer.) snakke m. en for at overtale ham

50 ell. faa ham til at tro noget. vAph.(1764).
Konen foresnakkede Manden saalænge om
Nødvendigheden deraf, indtil han omsider
troede det. VSO. han vidste, at hun kneb
fra sig og Børnene for at kæle for ham.
Det gjorde ham skamfuld de første Dage;
men han foresnakkede sig selv, til Skam-
men fortog s\g.AndNx.S.63. || især m. obj.

og hensobj.: snakke (en noget) for. hannem
(o: general Banner) var foresnakket udaf

60 andre, at de Kæyserlige vare . . længe siden

kæede (o : kede) af Kong Christians Mellem-
handhng.Slange.ChrlV.950. hvor konstigen
(ved) iM:e Smigrernes Tienstfærdighed .

.

at foresnakke (fyrsterne), hvorledes alt er

. . tilladt for dera. Mall.G.4. Hvad hun har
foresnakket dig om Anton, maa min Fader
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nok vide rigtig Besked om. Ing.LBJIJ.57.
En blaseret Træthed . . begyndte at fore-

snakke ham, at . . man dog ikke kunde
vide Noget med Bestemthed. ScAa«d.Æ.
316. alt det, jeg foresnakkede hende, kunde
ikke bringe hende bort fra den Tanke, at

hun var Skyld i hans Død. ÅndNxJ)B.130.
t -spaa, V. {glda. d. s., oldn. fyrirspå) for-
udsige; spaa. Det Gothiske Rigis Under-
gang blev . . forespaaed af den første

i^onge Theodorici prægtige Støtte . . af

hvilcken, lidet for Theodorici Død, fait

Hovedet, siden (kroppen) og omsider Bee-
nene, hvorpaa fulte Rigets Undergang.
Holb.Intr.lJ69. O -spejle, v. [-,sbai'la]

vbs. -ing (s. d.). {dannet i nyeste tid efter ty.

vorspiegeln) egl.: vise (en noget) ligesom i

et spejl; give (en) et billede af ell. fore-
stilling om noget (kommende); forud vise
eU. forestille; ogs. m. h. t. noget uvirkeligt:

foregøgle (jf. -hUde). Forholdet til Bernt
Winckler forespejler det Forhold, hvori
(Oehlenschlåger) altid stod til sine Kritikere.
VilhAnd.AO.1.6. Den ondskabsfulde føler

. . de andres Følelser med, hans Fan-
tasi forespeiler ham yderst tydeligt deres
Lykke og Ulykke.7 rerf.55.^94. han fore-

spejlede den danske Konge, at Karl Gu-
staf var saa sysselsat i Polen, at en Krig
. . neppe kunde udsætte Danmark for stor

YaTe.Fabricius.D.*lI.(1915).313. din Mands-
stolthed forespejlede dig, at jeg vilde give
efter og bøje mig.EomoS.VD.109. Q) -spej-
lings, en. flt. -er. vbs. til -spejle; ogs. m.
mere konkr. bet.: billede (af mere ell. mindre
uvirkelig, illusorisk art) af ell. forestilling

om noget kommende, den bekendte sjælelige
Forespejling (Brandes.Ess.I.176: det . . psy-
kiske Fænomen^, at det forekommer os,

som havde vi allerede én Gang oplevet
noget, der sker os. Brandes.!.489. Grønb.
LN.17. Bogen begynder med en Række
Forespejlinger af Columbus-Emnets for-

skellige Sider. EBrix.(Tilsk.l92lJ.392). W
-spille, V. [-isbel'a] -ede ell. (nu næppe
br.) -te (Bagges.L.1.284). (Jf. ty. vorspielen)
spille (noget) for (en) y m. h. t. musik:
Moth.S661. ehst.III.72. Klaveret, hvor Fa-
der . . forespUler Melodien til den første

3vlesalme.VUhÅndJ'M.2o8. || m.h.t. skue-
spil olgn. Brandes.IX.58.

|| f overf.: vcere

indledning, begyndelsen til noget (jf. FoTspH).
her vare flere vigtige Ting komne til, som
syntes at forespille til noget Nyt. Langebek.
(Skoleprogr. Sorø. 1881.7). -spænde, v.

[-isbæn'a] -te ell. f -ede. (ænyd. d. s.; jf. ty.

vorspannen samt forspænde; nu næppe br.)

spænde (heste) for (en vogn). Posthæstene
vare forespændede. Holb.Sh.1.278. vAph.
(1759). (at) forespænde eller kiøre Heste.
MB.1775.602. H m. obj., der betegner vog-
nen: Sibb.II.62. -spændt, part. adj. se

n. forspænde, -sperge, v. [-|Sbør'(q)9] vbs.

t-ende (Slange.ChrlV.244), jf. Forespørg-
sel, {ænyd. for(e)spørge (sig), fsv. forspyria;

jf. ty. vorfragen) 1) (i formelt sprog, især

emb. og f) stille et spørgsmaal; spørge
(nu især paa en underdanig, høflig ell. for-

mel maade). Han lod forespørge, om Po-
sten var kommen. FSO. MO. Da jeg i disse

Dage skal præstere forskellige større Ud-
betalinger, tillader jeg mig at forespørge,
om De er villig til at modtage min 1 Maa-
neds Solaveksel pr. 3. Z\yni.H.CRiisJ)a.Han-
delskorre8pondance.II.(1919). 117. jeg har

10 forespurgt hos min boghandler, men han
kendte ikke værket

j U spec: ved et møde
ell. i en forsamling rette et spørgsmaal til ta-

leren ell. en anden sagkyndig tilstedevcerende

;

interpellere (jf. -spørger^, man forespurg-
te taleren om hans stilling til forbuds-
bevægelsen

i 2) (nu sj.) refl.: ved spørgs-

maal søge oplysning om noget; spørge sig
for; spørge (om noget), forhøre sig
(om noget), (jeg) understaaer . . mig aller-

20 underdanigst at forespørge mig, om ikke
Deres Kongelige Majestet i steden for
Reoler . . hellere ville . . befale at lade
indrette Skabe med Døre for. Latigebek.

Breve.119. Ew.VI.124. jeg saae nogle Uhre
. . hvis Mechanisme ganske afveg fra de
sædvanlige . . jeg forespurgte mig. Ørst.

Br.1.119. Han forespurgte sig efter ham
i alle Byens Herberger. Hauch. III. 332.
(han) vragede de gamles Raad og fore-

30 spurgte sig hos (9.0pl.l883.55 : raadspurgte^
de unge. JTang. Mindre Bibelhist. (10. Opl.
1886 ).57. H (nu næppe br.) i forb. m. lade.

•I Middags | Jeg lod mig flere Gange
forespørge (o: forlmrtejeg mig flere gange);

|

Forgjæves! I var ei staaet op endnn. Heib.
Poet.IV.289. -spergelse, en. se -spørgsel.
-spørger, en. især (polit.) til -spørge 1

slutti. (jf. -spørgsel 1 slutn.). Det forekom
(ministeren), at med saadanne Udtalelser

40 maatte virkelig den ærede Forespørger
og Sagens mange andre Venner kunne
være fuldt tLlfredse.rojos.77J.5i8. den uldne
Dagsorden kastede et Skær af Komik over
Forespørgerne. DagNyh.-^lil910. Till.l.sp.1.

-spørgsel, en. [-|Sbørs(a)l] (^ -spøreelse.
YSO.). flt.-s\eT. vbs. tif -spørge. 1) (t for-
melt spr., især emb. og J) handlingen at fore-
spørge (1); spørgsmaal (jf. Efterspørgsel 1);
nu især: spørgsmaal, som fremsættes

50 paa en formel, høflig eU. underdanig
maade. Jeg er ved Forespørgsel bleven
forvisset derom. IfO. (hun) viste enhver
Forespørgsel tilbage. iSc^nd.JF.750. „Naa,
lille Lise, hvordan gaar det?" , . hun mum-
lede Noget, der skulde være en Tak for
gmstig Forespørgsel. Gjel.M.92. Vi takker
em for Deres ærede Forespørgsel. OKaa-

lundJørgensen&HCBiis. Eng.Handelskorre-
spondance.(1915).ll. Han var ikke tilstede,

60 men et Fruentimmer, som paa min Fore-
spørgsel bejaede at være hans Kone.
BlichJlI.652. Paa Maries Forespørgsel
forklarede han, at han var taget bort fra
Hovedstaden for Pestens Skyld. JPJacJ.
301. Skyldneren (vilde) på Forespørgsel
. . have betinget sig Tilbagesøgningsret.
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EMøllerforudsætninger.(1894).175. |)
spec.

(polit.) : spørgsmaal, der i en forsamling ell.

ved et møde fremsættes over for en taler ell.

anden (sagkyndig) tilstedeværende; inter-
pellation. Grundtv.Dansk.1.627. Thinget
gav sit Samtykke til, at Forespørgselen
maatte stilles, Ministeren . . lovede at be-
svare den. Tops.III.213. 2) (jf. -spørge 2

;

nu næppe br.) handlingen at bede ell. an-
mode om tilladelse til noget. (Chr. III) lod
ophæve det Forbud, som var giort af de
forrige Konger, at ingen uden Tilladelse
maatte seile paa Grønland, og tillod en-
hver uden Forespørsel samme Seilatz.

Solb.DH.IL600. smst.432.

forestaa, v. ['fåT8|Sdå', 1. br. 'fo'ra-]

(præs. part.:) foreståaende. Høysg.AG.87.
præt. -stod; part. -staaet. vbs. f -else (Holb.
MTkr.37. VSO.). (^-Wa. for(e)staa, forstande
(Kalk.I.620.V.274);jf.FoTstSindeT samt mnt.
vorstan, ty. vorstehen)

1) staa som (øverste) leder af; staa i

spidsen for; staa for; lede. (degnene)
skulle forrestaa Sangen i Kirken. £>L.5

—

15—3. *Af en politisk Bog mand kand
|

Vel lære raisonnere
|
Men til at forrestaa

et Land
|
Udfordres andet meere. Holb.

Kandst.V.8. Hrz.D.III.129. Bedstemoder
. . forestod Bespisningen, mens Abelone
. . besørgede Opvartningen. Pon^.FL.597.
Kunde det . . ikke tiltale Dem selv at

forestaa dette Arbejde. sa.LP. FJJ.ifiS. jf.
(om dyr; nu næppe br.): En god Hane bør
have . . en anselig Gumpe, føre Been,
store Kløer og Sporer. Naar han er saa-

dan, kan han vel forestaae 12 Høner.
OeconH. (1784). 11.99. forestaa et hus
olgn., lede husholdningen. (Joseph) sagde til

den, som forestod hans Huus: før de Mænd
tU Huset, og slagt Slagtekvæg og lav det
til. 1Mos. 43. 15. mine Forældre har lærdt
mig at fore staa en Huusholdning. Holb.
Pernl.4. en dygtig husjomfru, som kan
forestaa en finere husholdning, søges

j ||

(nu 1. br.) m. obj., som betegner et embede,
en bestilling olgn.: varetage; røgte. Hvo
der har læset den Bog med Forstand,
kand forestaae den største Bestilling, ja

regiere et heelt Land. Holb.Kandst.1.4. Med
Fliid og Troeskab forestod han begge disse
'EmheaeT.Wand.Mindesm.L327. D&H. jf.:
En Skriverkarl, som forstaaer det Juri-
diske, og har forestaaet Regnskaber . .

søger Conåition.Adr.^^/il762.sp.l6.
||

(nu
næppe br.) abs. De ældste, som vel fore-
staae (1819: ere gode Forstandere), skal
man holde dobbelt ære værd. lTim.5.17
(Chr. VI). 'Giv, at din Naade virker |

Med
dem, som forestaae

|
I Skoler og i Kirker.

£rors.262.

2) O om noget fremtidigt: være i vente;
komme (jf. bet. 3.i). *Kun Himlen veed
hvad forestaaer. Thaar.PB.33. (jeg) haver
det Haab til Gud . . at de Dødes Op-
standelse forestaaer (Chr.VI: er tilkom-
mendes; 1907: skal komme). ApQ.24.15.

m. hensobj.: *Saa snart hun nogen saae i

Haanden . .
|
Hun kunde siige strax hvad

hannem foTestoed.Holb.Paars.131. 'Klok-
ken slaaer. Tiden gaaer,

|
Evigheden os

foTestSLaeT.HAgerbek.AandeligeSange.(1867).
9.

II
især om begivenJied osv. i den nær-

meste fremtid: være nær; være for haan-
den. *Af saadant (o: forsk, varsler) iisnet

blev skiøn Dorotheæ Blod
| Hun mer-

10 ckede, at en Ulycke forestoed. Holb.Paars.
348. *Glem, at det forestaaer;

|
Tænk, om

det var forbi. Ew. V.119. *0p I gjæve Søn-
ner

I
af den røde Gaard !

| Glædens Klokke
slaaer,

|
Soldet forestaaer I Ifos<r.(?.66. der

forestaar en vigtig Begivenhed. Hjortø.

(BerlTid}^liil916.Aft.5.sp.2). (nu især høj-

tid.) m. hensobj.: Ach, kiære Mand, nu er
I frie, mig der imod forestaaer 100 andre
slige Visiter. Holb. Bars. II.6. hvo veed,

a) hvad Ulykke Staden kan forestaae. Gram.
Breve.106. Mer forestaaer

|
Vor Skueplads

en sjelden Fest iaar. Hrz.XIII.175. Hvad
vil der ikke forestaa mig af Ydmygelser
og Krænkelser, naar jeg gjenser alle disse
Folk. Qjel.W.lO.

3) part. foreståaende brugt som adj.

3.1) O til bet. 2: som (især: i en nær frem-
tid) er i vente; kommende; snarlig. Du
maa være mig behielpelig i at hindre en .

.

30 foreståaende Ulycke. Holb.UHH.IV.5. Co-
mædie omLyveren.(1725).84. hvorledes skal
de nu kunne tænke paa deres foreståaende
Giftermaal.ÆJ?«. F.504. Rygterom en fore-

ståaende Forbindelse mellem Inger og
den unge M&nd. Pont. LP.VIII. 76. Den
nær foreståaende Afsked havde gjort
dem begge roligere. JPJac.I.13. brylluppet
skal være nær foreståaende

| 3.2) {efter ty.

vorstehend; nu næppe br.) som i skrift ell.

40 tale gaar (umiddelbart) forud for noget an-
det; foregaaende (1). Efter foreståaende
mønster kan man da lættelig conjugére
alle régel-rætte Verba. Høysg.AG.87. Den
Consonant . . hører til den næst fore-

ståaende Vocal. smst.132. Forsaavidt det i

Tilfælde af Krig ikke altid maatte være
gjørligt til de fastsatte Tider at efter-

komme foreståaende Bestemmelser, bør
dog Opfyldelsen heraf ikke efterlades.

50 MB.1828.118.
CP fore-stave, v. [-isda'va] (nu sj.)

egl.: stave (et ord) for (en). MO. D&H.
i videre anv.: indprente, lære en noget

(paa skoleagtig vis). 'Hvo forestaver her
Os Vore Pligter,

|
Som om Vi var en Skole-

pog.Bredahl.V1.184. Vilde Gud bortstøde

hende, fordi hun ikke kom til ham med
den Tro, der var hende forestavet. PWorm.
DeFornuftige.I.(1857).166. her (o: i skolen)

60 var Intet frit. Alt forestavet og kun en
ringe Deel deraf forstaaet. smst.74.

forestille, v. [ifå-raisdel'a, l.br. ifo-ra-]

forestilles. Høusg.AG.104. (f -stelle. Holb.

Bars.III.5. sa.NF.II.123). -ede ell.(nunæ^pe
br.) -te (Holb.Ep.III.376. BerlTid.'yil807.

5.8P.2. Gylb.XI.34.151). vbs. -ing (s. d.) ell.
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-else (8. d.). (cenyd. d. 8.; fra mnt ty. vor-
stellen)

1) egl.: stille (en person) frem for(an)
en anden ell. andre, l.l) i egl. bet: føre
frem for. qvartermesteren (skal) dennem
(o: haandværkssvende, der har forladt deres

plads) for de committerede . . forestille .

.

til formaning og trusel at forbedre sig.

Cit.l708.(KbhDipl.VIII.40). 'Jeg ønsker,

førend Bødlen hæver I Det dragne Sværd,
endnu at forestilles

|
Min Dommers Aasyn.

Pram.(Bahb.LB.II.612). nu kun m. over-

gang til bet. 1.2: Han er bleven Kongen
forestillet. FSO. MO. iJ2) gøre en person be-

kendt for en anden ved at fremstille ham og

nævne hans natm, stilling olgn.; introdu-
cere; præsentere. J. havde set hende
første Gang denne Aften, da W. havde
forestillet ham. Goldschm.I.217. Fruen fore-

stillede Tage som sin Søn. JPJac.II.399.
„Ingeniør S.— Frøken B.", forestillede Hof-
jægermesterinden. Pont. LP. VII. 26. Maa
jeg tillade mig at forestille mig som Man-
den i R\x^et.KLars.GV.51. U i forb. m.
for: Jeg maa dog forestille de to Herrer
for hinanden. HattcA.JJI.6i. Kierk.III.89.

nogle Ministre, som han havde ilet med
at lade sig forestille for. Top8.III.164.

||

(nu 1. br.) m. obj. og hensobj.: (vi) bad om
at vorde ham forestillede. Blich.lII.527.

Min Mand forestillede ham sin Kone og
I)a.tter. Gylb.IX.141. Goldschm.V.172. 1.3)

(nu næppe br.) opstille, fremføre som
mønster eU. forbillede for en. See! det
er mine Folck, saadanne Folck bør man
forestille sig, og, troe mig, jeres Helgen
er icke af det slags. KomGrønneg. II. 214.

jf.: hun forestillede den unge F. ham som
etMønster. Eio.VI.140. 1.4) f stille i spid-
sen for en samling mennesker som leder, an-

fører; ansætte (jf. bet. 4j. den Høvding,
over Kriigshæren er foTesti\leå.ChrVsKrigs
Art.§10.

2) stille en noget for øje; stille til

skue for en; være ell. give et billede af.
2.1) (nu næppe br.) i al alm. m. h. t. syns-

biUede: vise; fremstille. Drømmes syn
forestiller det ene efter det andet. Sir.34.3

(Chr.VI). *Ach! naar et Gienfærd (o: et

hillede) af den Nat mig forestilles . . | Jeg
da i Hierte-Suk og Taarer falde maa! Falst.

Ovid.ll. Hvor kommer det . . at vi ei see
alting forkeert (o: omvendt), da det dog
saaledes forestilles i vort Øie. Suhm.II.lOO.
(m. overgang til bet. S:) jeg tænker . . at

nåae mit hensigt, ved at forestille (ord-

suffikserne) med deres Quantitéts tegn .

.

i dette par lange ræmser. Reysg.AG.27.
hvor bedrøveligt et Billede maatte jeg .

.

ikke forestille Læserne. /Sneed.FJ..3-53. i

forb. m. som: se ud som. utallige kost-
bare Rubiners Glands, som paa mang-
foldige Steder viiste sig, og derved fore-
stille, som den store Himmel, naar den
er beprydet med utallige Stierner. SwAw.
11.194.

II overf, om symbolsk fremstilling.

*udi Fangens BUled | Blev gamle Dan-
mark forestillet. Grundtv.PS. III.363. Hvad
forestille da disse tvende Vidner (o: Si-

meon og Anna); hvad Andet end Forvent-
ningen. Kierk.IV.98 (jf. bet. 2.6/ spec: være
et billede af ell. tegn paa noget kommende
(som derved stilles i udsigt, forjættes). *Alt,

hvorpaa mit Øie spiller, | Idel Fryd mig
forestiller,

|
Spaaer mig idel Held. PAHeib.

10 Sk.II.366. *Det Eviggrønt, hvis Blade tæt
sig vinde

|
Omkring mit Bæger, og mod

Randen leer, | En salig Juul dig hisset

forestiller. Heib.Poet.VIII.308. 2.2) om af-
bildning, fremstilling v.hj. af bildende
kunst, fotografi olgn.\\m.tings-subj.: være
et billede af. Hvad skal dette Maleri fore-

stille. FSO. Det siamesiske Flag forestiller

. . en hvid Elefant. BMøll.DyL.I.290. ma-
leriet forestiller syndefaldet I

|| (nu næppe
20 br.) m. person-subj.: fremstille (paa et bil-

lede); afbilde. Hvad mit nærværende Øye-
merk udkræver, er alleene at forestille de
offentlige Huse og andre Stiftelser. EPont.
Atlas. II. 200. Oven over Porten forestil-

ledes en Drage. Ew.VI.12. (Vaulundur)
vilde (paa et guldskjold) forestille Freia,

siddende i Folkvangur mellem de El-
skende. Oehl.VS.3o. *Hvo den sande Gjen-
stand seer, I Hylder BUledet ei meer,

|

30 Om det end er forestillet | Nok saa ligt.

Heib.Poet.II.140. Hauch. IV.201. 2.3) om
scenisk ell. skuespilleragtig fremstil-
ling Q (nu næppe br.) i al alm.: vise (noget)

paa scenen. Jeope forestilles hengende i

en Galge. Holb^fep. V.l. Den rette Børs-Tid
forestilles. saJiJ.JJJ. 7. maa ikke Manden
(o: skuespilforfatteren) bruge Fornavne til

de Personer, som hånd forresteller ? sa.

Bars.III.5. Materien syntes alt for vidt-

40 løftigt til at kunde paa engang paa det
Danske Theatro forestilles. Anhang tilCo-

mædien omLuveren.(1725).3. i Baggrunden
forestUtes llåea. BerlTid.yil807.o.sp.2.

\\

m. tings-subj . : være (et billede af). Skue-
pladsen forestiller . . Strandbredden. Ved
den venstre Side sees Hytterne af Leiet.
Ew.(1914).III.17o. e.br. jf.Arlaud.344.

\\

(nu sj.) spille, opføre (et stykke), det
(var) at ønske, at i alle Comoedier Scena

50 var udi det Land, hvor de forrestUles.
Holb.JJBet.a.5o. Man forestillede Sørge-
spil, som kom Folk til at græde. JSneed.
lX.36. en stor Stykke, som . . forestilles

paa det kongelige Theater. Hostr. G. 55.
Tilskuermængden paa den oldtidsgamle
Arena, hvor man forestiller Mistrals Digt
om MiTeiRe. SophOlauss.L.197. (jf. bet. o:)
De danse . . en landlig Dans, hvori det
forestilles, at Madame Gyldenløve af de

60 Andre drilles og gækkes, fordi hun er
hensunken i Elskovstanker. JP.Joc. J.i85.

II
m. person-obj.; dels: ved forklædning,

mimik olgn. fremstille (ell. paatage sig
det ydre billede af) en person, de Fol-
der i hendes Ansigt hvorved hun for-
gieves vil forestille Dyden. Ew.VIII.107.

V. Rentrykt »/u 1922 26
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Han kan godt forestille adskillige Per-
soner. 7/SO. I denne Leg forestiller han
Kongen. MO. sværtede Gadeunger fore-

stiller Negerbørn (o : i en cirkus). KLars.
Ci.76. dels (nu 1. hr.): fremstille, spille

(en rolle). Som en god Acteur i sin Rul-
les Hede ofte glemmer sig selv og vir-

kelig bliver den, som han kun skulde
forestille. Æw.Fl/J.SZ. (skuespilleren) fore-

stillede en narrisk Cantor med . . over- lo

vættes Munterhed og Lune. JSa^^es.DF.
IX.171. 2.4) (nu næppe hr.) være sted-
fortræder for; repræsentere, da han,
qya Skifteforvalter, forestiller den Afdødes
Person. Stampe.1.270. (gesandten skulde) fo-

restille sin Konges Person ved Bryllupper
og Børne-Daab hos regierende Fyrster.
CPRothe.Mq.II.492. det var ikke Chri-
stopher aleene, men Riget, forestillet i

Christophers Person, han havde forsikret 20

sin Hielp. Mall.SgH.465. *Viid, min unge
Herre,

| I forestiller Kongen høist uvær-
digt. ^ei6.Poef.7JI.489. det er (Voltaire),

der sammenfatter og . . forestiller (Bran-
des.E.35: repræsenterer^ den hele Tids-
alder. Brandes.IV.21. jf. (sj.) : Prindsessens
Hofmester . . opfordrede den forestillende

Konge af Danmark (o : den hofmand, der ved
brylluppet repræsenterede kongen som brud-

?om) til at følge sin Brud til Brudekamret. 30

ng.VS.I.203. 2.5) (nu næppe br.) m. ohj., der
har sa. bet. sompræd. til subj. : være (noget af
betydning), jeg skulde da ikke have fore-

stillet den Person i den lærde Verden, som
nu. Ew.IV.216. jeg kan sige dig, at jeg fore-

stiller noget ved Califens Hof, og der maa-
skee kan tiene dig. smsf.F77J.84f. 2.6) (især

talespr.) videre udvikling af bet. 2.3 (og 2.h)

:

(i stærkere ell. især svagere grad, oftest m.
oibet. af at der næres (forgæves) ønske om 40

at fremhæve ligheden) have udseende af
(at være); gaa for at være. Han vil gierne
forestille en stor Mand i Verden. FSO.
Meget havde de ikke paa Kroppen, en
Pjalt Bukser og sommetider lidt der skulde
forestille ^^\orte. AndNx.DM.III.116. paa
bukken sad en temmelig laset karl, der
skulde forestille en herskabskusk

j bag
spisestuen ligger et lille rum, der skal
forestille (at være) herreværelse(t)

j ofte 50

m. mere ell. mindre afsvækket bet. i spør-

gende udtr. som: hvad skal det fore-
stille? hvad er meningen med det? hvad
skal det betyde? hvorfor sker det? hvad skal
det forestille, at komme Vs time for sent?

i

gud ved, hvad den opstilling af blomster
paa mit arbejdsbord skal forestille?

|
|l

(nu næppe br.) refl.: give sig udseende af
at være; lade (som man er); anstille sig (jf.
bet. 6). (de) forestille sig meget forundrede. 60

Wess.232. forresten er jeg særdeles høflig,

hører paa megen dum Snak, forestiller

mig ogsaa beskeden og lader Andre glimre
ved deres Smule Jeg.IICAnd.Breve.1.267.

3) fremstille ell. fremsætte (noget) i

skrift ell. tale. 3.1) (nu næppe br.) give

en (skriftlig ell. mundtlig) fremstilling
af (et emne); fremstille; vise; skildre

||

om skriftlig fremstilling (i et værk): *hvis
Æsopus kunde mig

|
Et Æsel forestille,

|

Der kunde tale tydelig,
| Og sige frem

sin Yille.Eeenb.1.128. (vi har nu) fore-
stellet de Aarsager, som efter Naturens
Lov ere tilstreknelige at paaføre andre
Krig. Eolb.NF.II.123. *Homeri Dias Hele-
nam forestiller,

|
Om hvilken Paris drogs

med hendes egen Mand. Falst.0vid.42. ålt

dette måa endnu lidet vidtløftigere fore-
stilles. Høysg.AG.104. Menneskeslægten
(genvinder) ved den himmelske Naade et

høiere Paradiis, saaledes forestilles det jo

ogsaa i den hellige Skritt. Hauch.IV.169.

II
om mundtlig fremstilling (ofte m. over-

gang til bet. B.3): fremsætte; fremføre.
Lad os vide, hvad vi skulle sige ham
(o: gud); thi vi kunde ikke ordentlig fore-

stille (1871 : fremføre^ noget, for mørkheds
skyld. Job.37.19(Chr.VI). Her er et Fruen-
timmer, som vil ind og har nogle faa Ord
at foTesti\.le.Wiivet.EL£0. hvorved ville vi

ligne Guds Rige? eller med hvad Lig-
nelse ville vi forestille (Chr.VI: ligne;
1907: fremstille; ået? Marc.4.30.

|| i forb.

m. som. let bliver det mig . . at forestille

en stor Deel af det menneskelige Kiøn
som disse deres Pligters Overtrædere.
Spectator.350. Endeel have forestilt . . den
bundne Stand som det utaaleligste Aag.
Tode.ST.I.115. enhver Læresætning . . be-
strides og forestilles, som ufornuftig. Balle.

Bib.I.xii. jf.: Imperfectum . . forestiller

Hovedords-posten som fuldt forbigangen.
Eøysg.S.240. 3.2) (QJ, nu 1. br.) m. obj. og
hensobj.: søge at klarlægge (noget) for
(en) ell. overbevise (en om noget); gøre
(indtrængende) opmærksom paa. Hans
Venner forestillede ham saadan Daarlig-
hed, og brugte alle Konster at bevæge
ham til at æde, men forgiæves. Holb.Jep.
II.3. Jeg vil kun kortelig forrestille dig,

at . . din Instantz har ingen Grund. sa.

Kandst.II.3. *Omsonst den kiere Mand,
som havde Panden deelt (o: kløvet en hunds
hoved),

I

Ham vilde forestille:
|
To halve

Hoveder udgiør et heelt.Wess.Sl. (jeg)

forestilte ham, saa roligt jeg formaaede,
det Urigtige og Ukloge i den Forbin-
delse. Gvlb.XI.151. Kongen forestillede .

.

Rigsraaaet, at Besidderne af disse Panter
. . for længe siden havde faaet . . den
laante Sum. Allen.Haandb.260.

|| f m. obj.

alene, ieg (søgte) Professor L., forrestillede,

at min tiimelige Velfærd beroede derpaa.

Æreboe.66. \\ f efterfulgt af om: spørge;
henstille til (en), da vores nye Duus-
Broer var gaaen bort, fik vi at høre, at

det var Bødelen af Slesswig. Nu vil jeg

forestille Monsieur, om Folk med Billig-

hed kand blamere os derfor. Eolb.GW.11.4.

3.3) t fremlægge (en sag) for en myndig-
hed (til afgørelse ell. drøftelse); forelægge.
Politiemester (skal) sidde Retten, saa længe
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Sagerne forestilles og ageres. ForordnVho
1701.1.§2. Dog fandt Hans Majestæt for

got, først med sine Raad i Danmark at

overlægge . . hvad hånd agtede at fore-

stille paa dend Holstenske Land -Dag.
Slange.VhrIV.750. slige Ansøgninger (skal)

remitteres til vedkommende CanceUier, for

derfra at forestilles (o: til kongen) og ex-
pederes. Stampe.1.104. Livsstraffe ere de
eneste Tilfælde, som maae forestilles Kon-
gen, inden de fuldbyrdes. J'VSweed. 1.568.

YSO.
4) t foreslåa en person tU en stilling; ind-

stille (if. Forestilling 5.3^. de, som vare
satte til at forestille Personer til de le-

dige Embeder, kande ofte . . blive be-
dragne. Spectator.447. (hun) bad ham at

forestille hendes Client paa det bedste.
„Det er min Skyldighed . . ved enhver,
der søger et Embede, hvortil jeg skal

forestWle'^. Rahb.ProsF.III.75. han lod mig
vide, at jeg' var forestillet til at blive Ad-
junkt Ørst.Br.1.8.

5) ved tanke- ell. fantasivirksomhed
danne sig et billede af eU. et begreb om;
tænke (sig). Indbildningskraften . . har
den Evne . . at forhøie i Smukhed, og for-

ringe i HesUghed de forestilte Ting. Suhm.
1.347. Intet er i Villien, uden det først er
forestillet af Forstanden, det kommer alt-

saa an paa en oplyst, en overbevust For-
stand. i?M^e.i^T.i 06. en Nattergal, som ikke
sees, men forestilles syngende i Busken.
Blich.II.622. Det forestillende Subject er
i en ved Forestillingens Natur betinget
Endelighedssondring fra sin Gjenstand.
Brøchner.TV.36. (jf.bet.2.s:) de Eeder, som
udtales paa Skue -Pladsen, (er) egentlig
ikke Eder, saasom man der ikke sværger
alvorligen, men Eedeme reciteres alleene
af forestilte Personer. Holb.Ep.IIl.376. isår

refl.: ForrestUl dig nu, at en af os blef
Bormester, sa.^ands^. il. S. Jeg forestiller

mig mit forrige Levnet og ligner det med
det nu værende. sa.J.fcrac.J.7, et Selskab
af de ærligste Skrædersvende, som man
kan forestille sig. Eic.VI.20?. Altsaa kom-
mer han dog, uagtet alle mine frygtelige
Anelser . . Altid skal jeg nu forestifle mig
det værste. JPABeib.Sk.II. 296. hun fore-
stilte sig, med hvilken Henrykkelse han
endnu idag vilde ile til hende. Gylb.IV.
303. Véd Deres kongelige Højhed, hvor-
ledes jeg forestUler mig Sagen. Schand.IF.
90. (om man) forestillede (Brandes. E. 24:
imaginerede^ sig en Lov, ifølge hvilken
. . ingen andre end teologiske Kandidater
skulde have Stemmeret i Literaturen.^ran-
desJV.U. (1. br.:) *To Gange hun sig vendte,

|

Saae paa mig — forestil Dem (o: „tænk
en gang!")l Aarestr.llO. || forestillende
maade, (gram.) egl.: maade, hvori scetnin-

ger, hvis indhold er af tænkt, uvirkelig na-
tur, scettes; konjunktiv (mods. fremsættende
maade; jf. Forestillemaadej. Mikkels.Sprogl
S.59. Sa/.ZFJJJJ76. forestillende sæt-

ning, (gram.) konjunktivisk sætning. Mik-
kelsIproglSJia.

6) (nu næppe br.ijf: „ofte urigtigen, isfer

i daglig Tale." FiSO.; „Endnu hos den udan-
nede Kjøbhvner." Xertn.^ reft.: forstille
sig (jf. bet. 2.6 slutn.). (han var) en stor

Politicus eller Mester i at forestille sig.

Eolb.Eh.I.187. (Karl II af England) slæg-
tede sin Farfader paa at forestille sig udi

10 Religionen. 8aÆp.K.95. SuhmJI.126. JUpart.

f orestilt brugt som adj.: forstilt, at op-
regne en Snees Exempler paa forestilt

Kydskhed. Tode.STJI.67.
fore-stilleliSv <^dj. (nu næppe br.) tU

forestille 5: som man kan tænke (forestille)

sig; tænkelig; forstaaelig. vAph.(1764). Det
er ikke forestilleUgt, hvad Møie det koster.

VSO. MO. t -stillelse, en. flt. -r. vbs.

til forestille. 1) d.s. s. ForestDling 3. Niels

20 Juel, hvis Brystbillede tillige med Fore-
stiUelsen af otte Seiervindinger, i ligesaa

mange Søe-Slag, sees en bas Relief. EPont.
AtlasJI.148. Det Billede, den Forestillelse,

man haver i Sielen om en Ting, mener
man, at alle andre bør have. SuhmJ.322.
2) til forestille 2.3 (jf Forestilling 4j;. Er-
farenhed . . viser, at Gemytterne ved lat-

terlige og u-rimelige Personers ForestU-
lelse (o: i skuespil) nges&a. ofte forbedres,

30 som de ved alt for hæftige Declamationer
opirres. Eolb.Ep.1V.32 7. 3) d. s. s. Forestil-

ling 5.1. en Historisk Forestillelse af Ti-

der, Steder, Personer og Bedrifter. EPont.
Atlas.II.a2''. 4) d. s. s. Forestilling 6. Dø-
dens Forestillelse . . indjager dem Red-
se\. Eolb.MTkr.112. Tanker ere Forestil-

lelser. Euge.FT.204. en Slummer, der ved
. . skrækkelige Drømme og ForestUlelser
var ganske UToeiig. Suhm.lI.197.

40 Forestilling:, en. [ifå-raisdel'eii, 1. br.

"fora-] (i Forestilning. Eolb.Ep.III.31). flt.

-er. {efter ty. vorsteUung; vbs. til forestille,

jf. Forestillelse)

1) (Jf. forestille 1; vel egl.: det at stille

noget (eU. at noget er stillet) foran ell. for-
rest; vist kun hos Kierk.) betragtningen af
noget som særlig gunstigt, attråavcerdigt ell.

ærefuldt; „glansen"; det tillokkende.
(Kristus) stjal ikke Rigmandens Penge —

50 nei, men han tog Forestillingen bort fra det
at have Penge. Kierk.XII.447. smst.448.

2) (W, 1. br.) til forestille 1.2: præsenta-
tion. Hans Forestilling ved Hoffet skeede
med megen Pragt. FSO. Hun var strax,

inden ForestiUingen skete, kjendelig som
Husmoderen, dels paa hendes tarvelige
Dragt, dels paa hendes Hilsen. Goldschm.
VI. 494. Forestillingen fandt Sted imod
begges Ønsie. Brandes.V.552.

60 3) t <tZ forestille 2.i og 2: fremstilling;
billede, en Afridsning eller Forestilling,
som Naturen giør undertiden om Vinte-
ren udi Vindues-Ruder, naar de med lis

ere overtrakte. Gram.(KSehkSkr.III.299).
Dette Maleri er en Forestilling af Christi
Opstandelse. FSO.

26*
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4) til forestille 2.3. 4.1) (nu næppe hr.)

som vbs.: scenisk fremførelse; opførelse.
man (kan) ikke meget reflectere paa deres
Domme (o: over skuespil), der sidde hietn-
me og criticere udi deres Skriver-Stuer,
uden at have seet et Skuespills Forestil-

ning. Holb.Ep.III.3l. Havde jeg endog
ikke seet meer end denne eene Forestil-

ling af Kong Lear. Bagges.L.I.168. den an-
den Forestilling af Stykket fandt nu om- jo

sider Sted. Heib.Pros.IV.326. HCAnd.1.384.

II
udførelse af en rolle: fremstilling. Beskuel-

sen af en døende (helts) Forestilling paa
Skuepladsen. JSneed.III.l20. 4.2) mere kon-
kr., om den enkelte (afsluttede) fremstil-
ling ell. opførelse, et Konstberiderselskab
. . anmeldte sine Forestillinger. Ing.EF.II.
217. Da Forestillingen var ude, bleve alle

Marionetter kaldte ivQm.HCAnd.VlI.133.
Forestillinger i Fægterskolen (Chr.VI: 20

hvad der skede paa figt-skolen). SAfa&A;.

4.14. forestillingen blev væltet I det var
en daarlig forestilling

j jf. ssgr. som Af-
skeds-, Cirkus-, Dilettant-, Teaterforestil-

ling.
II

i videre anv. (jf. forestille 2.e). Gifte

sig for en Ko's Skyld! Naa, det kalder
man Romantæk! Hi — hi — hi! — Sikken
en Forestilling det vil blive. Schand. SB.
68. han lavede en saadan Larm, at alle i

Huset blev vækkede . . Kl. 4 om Morgenen 30

gentog han Forestillingen. jB.r."/9 i 9^0. 8.

sp.2. ofte i udtr. (næsten vulg.) som: det
var en køn forestilling (o: en „net historie")l

to^et er gaaet
j
det var en værre fore-

stillinof (fx. om et skænderi)
\

5) til forestille 3. 5.1) f som vbs. til fore-

stille 3.1: (skriftlig ell. mundtlig) fremstil-
ling (af et emne), man (viser) ved lange,

grundige og udførlige Forestillinger.. hvad
der er hesligt i enhver Last. Spectator.454. 40

Uagtet Charles ingenlunde var uvidende
om de Grusomheder, som foregik i Pro-
vindserne, saa havde han dog aldrig før

seet en saa levende og sammentrængt
Forestilling deraf. Hauoh.VII.95. jf. Høysg.
S.241. 5.2) (nu 1. br.) til forestille 3.2: forsøg
paa gennem tale at overbevise en om noget ell.

faa en til at gøre noget; forklaring; (ind-
trængende) henstilling; ogs.: indven-
ding. Aar 1733 bleve Protestanterne i Un- 50

garn, henved 200 Kirker fratagne af de Cha-
tholske hvorimod ingen Forestilling vilde
hielpe noget. Borrebye.TF.748. (han) søgte
længe ved Forestillinger at forbedre sin

Vens Tænkemaade. JSneed.III.87. jeg kan
haabe at bringe ham med fornuftige Fore-
stillinger til mit Maal. Ew.IV.254. vi (be-

roligede) hende med den Forestilling, at

hun . . neppe behøvede at frygte. Bhch.I.
183. Efter mange Forestillinger mod dette 60

Indfald, sprang hendes Mand alene ud
af Yogn.en.Ing.EF.VII.82. saasnart hun
havde faaet JPengene udbetalt, beredte
hun sig trods Faderens Forestillinger til

at rejse ud af hainået. JPJac.£.223. gøre
forestilling (er): (han) giorde Forestil-

linger imod disse Fordringer, og yegg-
rede sig til det allersidste, Mall.SgH.108.
Apostelen giør altsaa Forestilling om det
urimelige i Fleerguderiets Lære, Balle.Bib.
1.134. (han undlod ikke) at gjøre sin Com-
mandeur Forestillinger angaaende dette
farlige Yxynki.PalM.VIII.210. MO. paa
forestilling (af), efter opfordring (af).
VSO.*(komedien) Opføres med Øvrighedens
Bevilling

| Paa flere Liebhaveres Forestil-
ling

I

I Aften precisement Klokken syv.
Blich.p.1.194. 5.3) (jur. ell. emb.) (skriftlig)

indstilling, forslag, henvendelse olgn.,

der fremsættes over for en overordnet auto-
ritet; ogs. spec. om indstillinger, som fore-

lægges kongen af en minister, angaaende
udnævnelser, benaadninger, resolutioner osv.

(SaWIII.443). En heel Byldt Forestil-
linger af SYnAi(i\i^.Holb.Kandst.V.6. Ew.
VI. 311. Ploug. Sylv. 29. ved allerhøieste
Commissorium blev (det) overdraget mig
at „anstille de fornødne Undersøgelser og
derefter indkomme med allerunderdanigst
Forestilling.''Sc7iac/c..369. (han) udarbejdede
, . arkelange Forestillinger til Stiftsøvrig-

hed og AmtsvsLa.å.Pont.FL.13. nedlægge
forestilling: Naar Dommereden (ved
krigsret) er aflagt, lader Formanden Til-

talte eller Parterne forlade Retten, og
Auditøren nedlægger sin Forestilling. Tje-

nesteregl.147. SaU VIII.443.

6) til forestille 5: aandsvirksomhed,
hvorved tankebilleder af noget dannes, fornem-
melser genkaldes osv. 6.1) (l.br.) om denne virk-

somhed i al alm.: tanke- ell. fantasivirk-
somhed, den Kraft at have Forestilling eller

at tænke, er (sjælens) eneste Grundkraft, af

hvilken alle de øvrige kun ere særegne
Yttrelser. Hallager.l3. \\ i forb. m.i: i fan-
tasien; i tankerne. Birckner.Tr.42. samle
(vi) i vor Forestilling alle Kloder, der .

.

rulle sig om denne Soel, Mynst.Betr.I.170.

I en . , umiddelbar Forestilling bliver Gud
. . opfattet som et oververdsligt objectivt
Væsen med visse bestemte Eo^enskaber.
RasmNiels.G.II.x. 6.2) om enkelt fore-
teelse inden for tanke- ell. fantasivirk-
somheden; bevidsthedsbillede; idé; be-
greb (4.1); tanke (ofte m. h. t. noget frem-
tidigt ell. delvis ubekendt, undertiden m.
fremhævelse af tankens ubevislige, uvir-
kelige, usandsynlige ell. urigtige ka-

rakter); ogs.: sammenhængende gruppe af
tanker, ideer olgn.; opfattelse (i en bestemt

retning); spec. (filos.): bevidsthedstilstand af
mere ell. mindre sammensat art, der er frem-
kaldt ved et sanseindtryk ell. en anden fore-

stilling (mods. Fornemmelse/ (disse men-
neskers) Beskiæftigelse er et tankeløst Ar-
beide, som giver Sielen Lov at syssel-

sætte sig med sine Ideer og Forestillin-

fer. FrSneed.I.531. han (opvakte) hos dem
et Forestilling, at han var et simpelt

Menneske. Horreb.II.290. Under saadanne
søde Forestillinger nærmede jeg mig.
Blich. 11.81. (hun) havde seet sig urolig
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om til alle Sider, medens de forskjelligste

Forestillinger syntes at beskæftige hende.
Ing.KE.1.61. Heib.Pros.I.113 (se u. Begreb
4.1). denne Filosof antager Begrebet om
den personlige Udødelighed for en Fore-
stilling uden såHealitet. FMølUI^Sl. Or-
det er Forestillingens rene, ved ingen Bi-
forestillinger forstyrrede Tegn.Madv.ES.
24. Det Uendelige er en ung Pige ligesaa
naturligt som den Forestilling, at al Kjær-
lighed maa være lykkelig. Kierk.l.3o8. vi

(finder) i „Sangen om Igor" en Mængde
Sagn og mytisKe Forestillinger sammen-
smeltede med Hovedhandlingen, ^rowrfes.

X.439. I deres simpleste Form ere Fore-
stillingerne reproducerede Fornemmelser.
Eøffd.PsykH32. Hans Øjne var omgivet
af et tæt Lag fine Rynker . . som, naar
man kun betragtede Overansigtet, bi-

bragte én den Ix)restiUing, at han lo 2^-

Hd. AndNx.M.54. Sal'V111.442. (jf. Be-
greb ijs:) Gud er saaledes en høieste Fore-
stilling, der ikke lader sig forklare ved
Andet, men kun forklare ved at fordybe
sig i Forestillingen selv. Kierk.VlI.185.
ofte i forb. tw. om ell. (nu nceppe br.) af
(Bagges.DV.lX.48. Schand.0.11.218): den
høie Forestilling om Pligt at arbeide til

Menneskets Forædlings- og Moralitets
FTemme. £irckner.Tr.98. den abstrakte Fo-
restilling om et firføddet Dyr. PM0ll.lI.l8.
Dette var da Maja! — hvor forskellig fra

min Forestilling om hende. Gylb.1.184. de
Kristnes Forestilling om Gud som en al-

kærlig Fader. Pont. LP.Vl1.98. Om hun
blot havde kunnet frigøre sig for disse
Forestillinger om, at hun rejste Døden
imøde, vilde hun have følt sig næsten
lykkelig. stwsf.iSO. han maa have faaet en
meget daarlig forestilling om mig

j || ofte

(især talespr.) i xidtr., som betegner, at der
kun haves et flygtigt kendskab til, et mangel-
fuldt begreb om noget, ved sine . . Samtaler
med Pastor B. havde han jo faaet en Fore-
stilling om dennes Kristendom. Pon^.iP.
VI1.97. især i nægtende sætn.: jeg forlod
Skolen, for at komme ind i et nyt Liv,
hvorom jeg ikke havde nogen rigtig Fore-
stilling, kun en sælsom Anelse. /Sifc6.J.5.

han havde ingen Forestilling om, hvad
en Qvinde kan lide. KierkJ.178. vi føler
os bestemte til Noget, hvorom vi ingen
Forestilling (Brandes.E.114:\dee)\z.ii gøre
os. BrandesJV.73. Tizians Madonnas Him-
melfart, om hvilket Stik og Fotografier
ikke giver nogen Forestilling. smst.XI.83.
Verden vilde (uden æteren) fremtræde i

Former, hvorom vi ikke kan have den
ringeste Forestilling. NaturensV. 1912. 198.
du gør dig ingen forestilling om, hvor
snavset der var i stuen

i

7) t til forestille 6: forstillelse. Da
han ikke har noget Kunstgreb nødig, saa
kjender han hverken Bedragerie eller Fo-
restilling. Eallager.28.

ForestOUnss-, i ssgr. oftest (især fi-

los.) til Forestilling 6, af hvilke ssgr. bl. a. «•

forbigaaet -association, -forbindelse, -form,
-rækKe, -type. 03- dag, en. [4.2] Rollerne
vare indstuderede. Prøver vare afholdte,
ForestiUingsdagen var bestemt. B^ei6.Pro«.

IV..322. -evne, en. [6] (nu 1. br.) evne
til at danne (kraftige, livlige) forestillinger

(iankebilleder, fantasier osv.). den hele høi-
ere Forestillingsevne vaagner. Bagges.DV.

10 VII1.402. Oehl.(Ejøbenhavnsposten.l829.14).
-kraft, en. [6] (nu næppe br.) d. s. Eilsch.

PhilBrev.lSo. de grundigste Beviser, og
de ypperligste Tænkesprog skulde, saa
længe de endnu ikke kunde komme vi-

dere end til Forestillingskraften og Hu-
kommelsen, være døde Skatte. JS«eed.J.36J'.
LSmith.(Bahb.LB.I.411). MO. CP -kreds,
en. [6.2] I „Svend Dyrings Huus" har jeg
taget Æmnet fra Folkesagnets Tid, og

20 Stykket bevæger sig i hele dens Fore-
stillingskreds. Hrz.X.371. Drachm.VT.301.
t -kunst, en. [7] færdighed i at forstille

sig. Personer, temmelig høit oppe i Rang-
forordningen, nedlode sig og giorde Cour
hos hende (o: en rig pige) . . men med al

deres Forestillingskonst vare de ikke i

Stand til at lade, som de elskede hende.
Tode.(BahbXB.lJ41). -inaade,en. 1) [4j]
(nu næppe br.) maade, paa hvilken en rolle

io udføres, (uegl.:) paa sit eget Hiems Theater
seer han ikke dette Stødende, fordi han
kiænder dets Personale, og Personalets
FoTesi]l\mgsm2iSideT.Bahb.EJI.362. 2) [6]

(nu 1. br.) maade, paa hvilken noget tænkes
ell. opfattes. Birckner.IV.149. jeg skal efter
bedste Evne søge at gjøre Rede for min
Forestillingsmaade. Ørst.1.4. Forestil-
njng, en. ^e Forestilling.

Fore-stspnge-, i ssgr. [V. 1] [-sdæiiQ-]

40 (fra holl. voorsteng, ty. vorstenge ; til holt.

steng, ty. stenge, se Stænge) ^ om hvad
der hører til forstangen, fx. Forestænge-
bardun, -stag, -stagsejl (Sø Lex. (1808)),
-vant of,. se Funch.MarOJI.44. -svæve,
V. [-|Svæ-'v8] « VSO.(1802); if. ty. vor-
schweben) 1) (W; sj.) i egl. bet.: svæve
foran (en). Englene, mig foresvæve, be-
bude noget meer end jordisk Lyst. Bag-
ges.(MO.j. 2) (især (3) staa (som et bil-

50 lede) for ens indre øje; staa (en) for øje;
være i ens tanker; ofte om en usikker
ell. utydelig forestilling, erkendelse
ell. erindring. *paa din Vei dig fore-
svæve

I
Kun Efterverdenens Kritik! jBa^-

ges.Ep.48. en dunkel Erindring om min Mo-
der foresvæver mig.Mynst.Levnet.6. (det)
Latterlige i hans Sværmeri (maa) dog
have foresvævet ham dunkelt. Gylb.(1849).
V.85. det Ideal, som under Udarbeidelsen

60 (af dette værk) har foresvævet mig, og som
endnu vedbliver at foresvæve mig. Mart.
Dogm.ir. AUe de Helte, som foresvæve
min Indbildning. ffierfe.Sfad.i48. der havde
foresvævet hende noget Ophøjet og Mæg-
tigt . . og nu var det faldet saa smaat og
dagligdags xid.JPJacJI.235. nu især m.



411 foresjnge foresætte 412

ubest. pron. som subj.: forekomme; synes.
Hvad Du . . yttrer om Conrad, er just det
Samme, som har foresvævet mig. Schack.

120. ved at se hende foresvævede det ham
dunkelt, at han forbrød sig mod den smuk-
ke, englerene Pige. AndNx.M.90. der fore-

svæver mig noget om, at han vilde rejse
\

Hf m. præd.: synes; forekomme. Alle
Kjære foresvævede ham saa elskelige. fi^C

And.II.168. -synge, v. [-isøix'a] (foræld.

-sjungej. {fsv. fore siunga; j/". ty. vorsingen;
nu 1. br.) synge (en sang) for (en). Vores
Samtale . . gav den lille Herre Leilighed
til at foresynge . . en Yise.JSneed.VIII.
270. Eiv.VI.140. Hauch.II.39. Muserne .

.

foresynge (guderne) deres Sange. HSchwa-
nenflugel.0ldtidensKulturhist.(1884).52. (sj.)

i pass. m. subj.-skifte : *han tilsidst tilstod sin

Synd,
I
Blev foresiunget, forelæst,

|
Af

den sagtmodige Niels Præst. Bagges.I.169.

foresætte, v. ['fåraisæda, 1. br. ifoTo-]

præt. -satte; part. -sat. vbs.jf.Forsxt. {ænyd.
glda. for(e)sætte, jf. mnt. vorsetten)

1) t sætte foran; sætte for. den ene
Jurisdiction har frataget den andens fore-

satte Segl (m. h. t. et dødsbo). Stampe.I.30.

mange have spurgt mig, hvi . . saa mange
af de adelige Skelers Slægt vare bleven
stukket i Kaaber, og deres Billeder Hæf-
terne foresat. CFBothe.MQ.II.704. || isærm.
h. t. spise- og drikkevarer: sætte (paa bor-
det) for (en), hvor I komme ind i en Stad,

og de annamme Eder, da æder, hvad Eder
foresættes fJf907. hvad der sættes for Eder^.
Luc.10.8. et stort Huus, hvor der blev mig
foresat god daglig Mad og Drikke i Over-
fløåigheA.Ew.Vl.86. Af de foresatte Retter
spiste Fyrsten kun een eneste. Baqges.NK.
64. Han lod os foresætte 01. VSO. MO.

2) (an)sætte (en person) som myndig-
hed over andre, leder af et foretagen-
de, en institution olgn. Moth.Sl49. Han
foresatte dem en duelig Lærer. VSO. Han
er bleven foresat denne Stiftelse. MO. nu
næsten kun i parf. foresat brugt dels (især

19 ) som adj.: Moth.S154. det vilde stride

imod den Ærbødighed, han skylder sin

foresatte Lærer. Sams.(Rahb.Min.1796.III.
138). VSO. Hvert Menneske være de fore-

satte Øvrigheder (Chr.VI: de øvrigheder .

.

som have overmagtj underdanig. Som.i5.i.
dels (især emb. ell. JjJij som subst.: overordnet.

tyranniske Forældre og Foresatte. JBw. 71.
313. (hvorfor vil du) fortørne en Hæders-
mand, der nu ovenikiøbet er din høie
Foresatte? 6rntn(i<t'.Z7dv. VIII.211. med sine
Foresatte og Undergivne stod han . . i det
bedste Forhold. Winth.VIII.136. Tildeles
der en Overmand Befalingsret over Under-
mænd, bliver han disses Foresatte og de
hans Undergivne. Tjenesteregl.4. han er min
nærmeste Foresatte. Scheller.MarO. (1. br.)

m. ubest. art.: Min Fader havde en for-

træffelig Foresat i sin Nabo, Provst T.
Bøgh.JT.9. Han var . . en tapper . . Officer

. . en yderst human Foresat. Brande8.L43.

(spøg.) m. eftersat art: Lydighed mod Fore-
satten. JVJens.GB.108.

3) t opstille (noget) som mønster ell.

forbillede. Antonini skinne som tvende
Ædelsteene blant de Romerske Regentere,
helst den sidste, hvis Regimente kand fore-
sættes som et Mynster for alle Konger og
Forster at efteriølge. Holb.Herod.109. sa.

Heltind.1.108.

10 4) f udsætte en pris, belønning, de
Græker, som fægtede udi de Olympiske
Leege, (erhvervede) den forresatte Priis
ikke for dem selv, men for deres Princi-
paler. sa.NF.11.141.

b) \ fremsætte i skrift ell. tale. man
seer, at han (o: en tysk forfatter) . . saa-
dant til Exempel foresætter . , at det havde
været en Lyksalighed for Europa, hvis
det Østerrigske Huus . . havde udi den

20 30te Aars Kriig faaet Overhaand. sa.Ep.
III.343. især i forb. tor esætte et spørgs-
maal olgn.: Jeg haver udi et af mine
Skrifter foresat et Spørsmaal, om et Skue-
Spill, hvor udi ingen Elskov er, kand med
Succes forestilles paa en Skue-Plads. smst.

V.50. (jeg skriver) for at tilkiendegive visse
Meeninger . . som ikke maa ansees uden
som Problemata, hvilke jeg med Modestie
foresetter, for at høre andres Forklaringer.

30 smst.1.285. For . . at giennemgaae det fore-
satte Spørsmaal ordentlig . . ville vi an-
høre og overveye Grunde paa begge Si-

der. Eilsch.Philhist.2.

6) (nu næppe br.) bestemme ell. fastsætte

(noget); foreskrive. 6.1) bestemme, fast-
sætte som gældende for en (jf. forelægge 3^.

hånd har kundgiort os sin villies hemme-
lighed efter sin velbehagelighed, hvilken
hånd tilforn foresatte (1819: fattede^ i sig

40 selv. Ephes.l.9(Chr.VI). foresette én dag
og tid. Moth.S149. jeg kand nævne adskil-
lige (advokater), der udi deres Actioner
holde siff inden deres foresatte Grændser.
Holb.EpJV.6. Der er mig foresat en vis

Tid, inden hvilken jeg maa være færdig.
VSO. Han foresatte os et vist Maal, som
vi skulde stræbe at opnaae. smst. MO. 6^)
foreskrive, befale (en at udføre noget);

paalægge, lader os aflegge . . synden . .

50 og ved taalmodighed løbe i den os fore-

satte kamp (1819: anviste Bane). Eebr.l2.
1(Chr.VI). Saa snart mit foresatte Arbeyde
er til Ende, iler jeg hiem. Suhm.1.105.

||

spec. m. h. t. lektier olgn.: give for. VSO.
Deres Underviisning bestod fornemmelig
i at høre, om de daglig foresatte Lectier
nøiagtig vare lærte. Ing.Levnet.II. 9. den
Stiil i (det franske) Sprog, som blev ham
foresat i Skolen. Gylb.V.34. læs det Fore-

60 satte . . ti Gange, og sov saa paa det, saa

kan Du det udmærket imorgen. Kierk.V.

201. de (hørte) hinanden i de af Præsten
foresatte Salmevers, Bibelsteder og Kate-
kismusparagrafer. 8chand.SB.12.

7) (især (D) refl.: bestemme sig til ell. faa
i sinde at gøre noget; fatte et forsæt;
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sætte sig for; sætte sig noget i hovedet;
m. inf. dl. a.t-sætn. som obj.: 'Han lod vel
som hånd sig til Slaget giorde reede, j

Men foresatte sig, saa snart hånd Tempo
saae,

|
At kaste sit Gevæhr og udaf Slaget

ga.a.e. Holb.Paars.57. Han havde fast fore-

sat sig at ville lære Dansk. Bagges L.I.64.
Han foresatte sig, at han vUde indgive en
ny Ansøgning derom. VSO. jeg har nu
foresat mig, at opdrage dig til en fiin

Ddivae. Hostr.T.16. hun havde fast foresat
(Chr. VI: foretaget^ sig at gaae med hende.
Buth.1.18. Pont.LP.VII..55.

|| (jf. bet. 6.1

slutn.) m. obj. som Maal, Opgave olgn.:

sætte sig for. en Bane, som saa langt fra
ikke har ført alle de Skribenter . . til det
Maal, som de havde foresat sig. Eic.VI.25.
Prof. Hauch (har) foresat sig den Opgave,
at skildre . . Characterer. Heib.Pros.X. 92.

jf. f: Det synes . . at være min foresatte
Sag (o: min plan) uvedkommende. Speda-
tor.230.

\ Fore-tag:, et. flt. d. s. (efter sv. fore-
tag) d. 8. s. Foretagende 1. Sigurd Syr .

.

følger i et langt blik den dristige plan i

dens rullen hen over Norge, måler hvor
bred vejen er, hvor hårde de kanter er
foretaget må tørne imod. Grønb.LN.127.
smst.191.

faretage, v. ['få-r8,ta-'qa, 1. br. 'foTa-,
dagl. ogs. 'foora-; dagl. -,ta('j] præt. -tog; part.

-taget vbs. -else (s. d.), jf. Poretag, Fore-
tagende, (ænyd. for(e)tage, fsv. foretaka; j/.
mnt. vornemen, ty. vornehmen)

1) t lade (en person) komme frem for
sig; tage (en) for. Han foretog ham i

Eenrum, for at udfritte ham. VSO. Naar
det andet Vidne bliver foretaget smst.jf.
LEft.1810.100.

2) egl.: tage (noget) frem til undersø-
gelse eU. behandling; fremdrage ell.

tage op til behandling, undersøgelse;
tage for. Slange.ChrIV.1133. den Materie,
jeg har foretaget. Pram.(Bahb.LB.1.473).
Jeg begyndte . . strax paa Arbeidet, og
foretog først de specielle Havne-Kaart,
som dem, der formodentlig mindst kunde
være at forbedre veå. IslKyst.3. et eller
andet fremmed Sprogs Grammatik (blev)

foretaget.Mynst.BlS.III.147. hans hele Sjæl
hang ved Læretimerne og de Gjenstande
(.0: emner), som i dem bleve foretagne.
Goldschm.I.120. nu kun (jur., 1. br.) m. h. t.

retssag, lovforslag olgn.: tage op til be-

handling og afgørelse (jf. Foretagelse i),

(paa herredagene blev) Processer foretagne
og dømt der xLdi.Holb.DH.III.9. VSO.
Sauch.VII.247. (han) skulde gives fri og
Sagen henligge, til Lissabons Skjæbne var
afgjort. Men da skulde den strax fore-
tages for en Krigsret. Gylb.Vl.267. Naar
et Lovforslag bliver forkastet af et af
Thingene, kan det ikke oftere foretages
af samme Thing i samme Samling. Grundl.
(1849).§56. Er der nogen (o: af deltagerne
t et byraadsmøde), der stemmer mod For-

slaget om, at Sagen foretages for lukkede
Døre. JohsDam.A/SPrometheus.(1913).ll.

||

(nu næppe br.) refl.: tage for sig; ogs. (m.
overgang til bet. ^): give sig til at under-
søge ell. behandle (noget). Saa er voris
naadigste Begiæring, at I legger alle andre
Forretninger af Hænderne, og strax . .

foretager Eder denne Sag alleene. Tychon.
AB.135. om nogen heller vU have Bibel-

10 ske Exempler, saa kunde man foretage
sig I Sam. 23. Buge.FT.296. Jeg skal ikke
grave mit Pund i Jorden, siger Du . .

Kun raskt foretage mig en videnskabelig
Gjenstand (o: voelge mig et emne for min
forskning). SibbJ.83.

3) (nu kun m. overgang til bet. 4:) refl.:

(m. h. t. 'noget fremtidigt) tænke paa at
gøre (noget); foresætte sig; tage sig for;
ogs.: give sig til (især m. en inf. som obj.).

20 Buth.l.l8(Chr.VI)(se u. foresætte 7). (Soli-

man) skattede sig selv for den lykkeligste
Regent, hvis han kunde have udrettet 3
Ting, som laae ham paa Hiertet (bl. a

)

En Aqvæduct eller Vandledning, som han
havde foretaget sig efter de gamle Ro-
meres Exempel. Holb.Hh.1.483. Auctionen,
som Herreds-Provsten . . har foretaget sig
at forrette. Stampe.1.295. Den, der nu fore-
tog sig at beherske Norden. Blich.III.93.

30 Gylb.II.30. m. overgang til bet. 4: *Jeg er
Mercurius, som udaf Luftens Rige | Mig
foretåer i Dag paa Jorden at nedstige.
Holb.NP.A2': Lady W. lærte ham at kende
udenlands. Hun foretog sig at præsentere
ham. Brandes.V.51o.

4) (nu kun m. abstr. obj. og hyppigst m. h. t.

hvad man udfører uden (større personlig)
anstrengelse, haardt arbejde osv.) være be-

skæftiget med; være i færd med; tidføre;
40 gøre. Flikkerj, som paa Kirkerne skal

forretagis. DL.2—22—61. Holb.NF.II.132.
En nye Kirke-Bygning er ogsaa i vore
Tider foretagen paa Chjistianshavn.EPonf.
Atlas.II.207. Det blev efter Herr Pansas
Befaling strax foretaget. Ew.VI.74. Bor-
gerne have (fri religionsøvelse ) dog at In-
tet læres eller foretages, som strider mod
Sædeligheden eUer den offentlige Orden.
Grundl.(1849).§81. „En skal være den før-

50 ste!" sagde Doctoren og satte sig tilbords,
efter at Selskabet længe havde tøvet med
at foretage dette Skridt. FritzJurg.nr.45. I

Selskab med Damerne foretog Per . . Køre-
ture i den smukke Omegn.Pont.LP.VlIJ9.
Efter dette Herrens Ord vUle vi da ogsaa
nu foretage denne hellige Handling. Alter-
bog.447. foretage et eksperiment, forsøg,
en sammenligning, udgravning, undersø-
gelse, øvelse osv. • foretage (en) auktion,

60 se u. Auktion. || refl. (i sa. bet.). Jeg har
foretaget mig en Reyse. Høysg.S.86. *En-
gang Mercurius og Jupiter faldt paa . .

|

At foretage sig en Lysttour ned til Jorden.
Wess.75. Da jeg kom hjem foretog jeg
mig . . Reenskrivningen. VSO. (han var)
ikke istand til at kunne foretage sig nogen
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Beskjæftigelse, hvortil Øinenes Anstren-
gelse var fornøden. Gylh.IX.118. naar det
er godt Vejr, foretager (De) Dem en dyg-
tig Spadseretuur, H.ostr.T.19. Det blev . .

den sidste Reise, Kongen foretog sig. CE
Bardenfleth. Livserindringer. (1890). 96. nu
især m. uhest. pron. olgn. som obj.: foretag
jer icke det allerringeste til at hielpe mine
anslag meå. KomGrønneg.I.320. Han fore-

tog sig meget, og som det forstaaer sig, lo

meget Galskab. Ew.YI.167. „hvad læser Du
da i mine (ejne)?"^ . . „Alt hvad Du tæn-
ker; alt hvad Du foretager Dig.'' PAHeib.
Sk.1.35. det (bør) Eder at være stille, og
Intet foretage Eder (Chr.VI: handle^ frem-
fusende. ^p6r.i9.36. Perlehønsene strejfer

ikke vidt omkring . . hvad den ene fore-

tager sig, det gjør alle de øvrige med.
BMøll.DyL.II.216. Jeg famlede med mine
frosne Hænder i Lommen efter Cigarer 20

for dog at foretage mig noget. Buchh. UH.
29.

II
_parf. foretagende brugt som. adj.

1. {efter ty. unternehmend, fr. entreprenant

(jf. entreprenant^; nu 1. br.) d. s. s. foretag-

som. i»J.^/i.('i759j. Engelst.(MO.). en virk-

som og foretagende Mand. Kierk.XI.168.
Englænderne . . er det mest udholdende
og det mest foretagende Fo\^. Brandes.V.
283. m. nedsæt, bet.: Italienerne er fore-

tagende nok i det Smaa. Menigmands 30

Paatrængenhed er overvældende. smst.XT.
99. 2. t m. passivisk bet. : som er under ud-
førelse; som foretages, ald hans foretagende
Gierning. Høm. Moral. 1. 83. (feltherrerne)

fortsatte deres Foretagende (Holb.DNB.
264: foretagen; Marche. Holb.DH.II.717.
Fore-tagelse, en. [-ita'qalsa] flt. (i

bet. 2) -r. vbs. til foretage, 1) (jur.) til fore-

tage 2: (en sags) behandling (for en ret).

Dommeren (bør) beramme en vis Dag, til 40

Sagens Foretagelse. Forordn.^/i 1796. §29.
VSO. (sagen) har allerede for et Par Maa-
neder siden været berammet til Foreta-
gelse, men den bortfaldt den Gang, fordi

den ikke var behørigt paastævnet. JPoi.^Vs

1912.9. Landretsdommen (vil) være at op-
hæve og Sagen være at hjemvise til for-

nyet Foretagelse. DagNyh.^°hl921.3.sp.2.

2) (nu næppe br.) til foretage 3 ell. 4. han
kaldte Stænderne sammen for at have 50

deres Samtykke til vigtige Tings Yore-
tagelse. Holb.DH.1.478.

\\ f d. s. s. Foreta-
gende 1. (atheniensernes) hastige og frem-
fusende Foretagelser. sa.Ep.III.237. sa.Kh.
828. Foretagelses-, i ssgr. [ifåT8|ta-'-

qelsas-, fåCOra'ta'qalsas-] (Q}, nu 1. br.) til

Foretagelse 2. -aand, en. driftighed; fore-

tagsomhed. Ing.VS. III. 4. Brandes. XI. 99.

Pont.LP.V.3. -drift, en. (sj.) d. s. Bran-
de8.VIII.223. -fnld, adj. (sj.) driftig; ener- 60

gisk; foretagsom. Drachm.E0.42. -lyst, en,

d. s. s. -aand (jf -driftj. BSchmidt.SS.137.
EHolm.DH.1660-1720.I.219. At røre ved
nogen af Stadens . . Indretninger stod som
utænkeligt. Øvrigheden var uden Fore-
tagelseslyst.Brondes.FJ.377. -lysten, adj.

d. s. s. -fuld. BSchmidt.SS.141. MesterJakels
Fataliteter.(1904).52.

I. Fore-tagende, et. [-|ta'(q)9n9] flt.

-r ell. t d. s. (Holb.DNB.580. Slange.ChrlV.
1094). (ænyd. d. s.; til foretage 3 ell. 4) 1)

handling, gerning, arbejde (nu især af
større, mere sammensat natur, af betydning

for ell. omfattende mange mennesker olgn.),

som man har under planlæggelse (jf. I.-ha-

\enåe)ell.(nualm.)underudførel8e. Herre,
al magtes Gud I . . nu er det ret tiid, at du
skal hielpe din arv, og udrette mit fore-

tagende (1871: Forehavende; til fiender-
nes ioTåQx\e\se.Jud.l3.7(Chr.VI). mig be-
hagede icke samme Raads-Herrers Forre-
tagende ; thi at straffe eller arrestere saa-

dan Mand opvæcker kun Oprør iblant K\-
muen.Holb.Kandst.III.l. det er et stort

Foretagende at gifte sig. sa.LSk.IV.l. Hvad
kand vel kaldes et ulasteligere Foretagen-
de, end at opofre sin Tid og Flid til sit

Fæderne-Lands Ære. Langebek.SA.3. for at

opsøge Fremmede og langt fraligende
Lande fik (Columbus) overtalt Kong Fer-
dinandum af Spanien, til samme sit fore-

tagende at forskaffe sig 5 Skibe. Borrebye.

TF.491. (han) havde i Sinde at myrde sin

Kudsk, der af alle Kræfter satte sig imod
dette Foretagende. Bagges.DV.IX.140. Un-
derviisning i at skrive og regne bliver det
andet Foretagende ved dette Institut. MR.
1804.548. et literairt Foretagende, ^ierfc.

VII.v. naar Stormen styrter sig frem i

sin Rasen, (er) menneskeligt Foretagende
kun . . som Barneværk. smst.IV.19. det er

et vanskeligt foretagende at indlade sig

paa I jf.: *hans Vers sig læse lode . .
|

Men tvende ringe Ting derudi lastes kun:
j

Hans foretagende (o: plan) og Execution
(0: udførelse). Holb.Paars.294. (spøg.:) tyven
forsøgte at „fiske" varer op gennem træk-
ruden; efter flere forgæves forsøg lykke-
des foretagendet

| 2) mere konkr.: han-
dels- ell. forretningsvirksomhed, min
Handel florerer, mine Foretagender have
Yremg&ng. Kierk.VII.387. store industri-

elle Foretagender. Brandes.XI.99. Et Fore-
tagende kan ejes af en eller flere Per-
soner, der hver især hefter for de For-

pligtelser, Foretagendet afføder. Regneb
Købm.II.5. sætte Penge i et Foretagende.
Ludv. jf. ssgr. som Aktie-, Andels-, Bygge-
foretagende. II. -tagende, part. adj. se

foretage 4. -tager, en. [-ita'qar] (jf ty.

unternehmer ; sO iværksætter ell. leder af et

foretagende (2) ; driftsherre. Staten skal . . ikke

selv drive Arbejde paa sin Bekostning og
som Foretager. Brandes.VII.527. smst.513.

-tagsom, adj. [få()ra'ta'qs(om, ogs. 'faTQ-

ita'qs(om] {optaget i midten afl9.aarh.(jf.u.

Foretagsomhed; fra sv.foretagsam ; mangler

endnu i MO.;jf. foretagende 1 u. foretage 4)

om person : fuld af energi til at iværksætte no-

get; driftig; virkelysten; ogs. nedsæt.: en-
treprenant; smart, foretagsomme Folke-

færd . . havde oprettet Samkvem med fjer-
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nere boende Stammer. IdeVirU.1870J.325.
(Hellenerne) bleve mere foretagsomme end
Fønikerne i Handel. Cantu.I.200. Skal vi

tømme det paa Foretagendets Held — de
foretagsomme til Lj)ike.Bang.S.156. Schle-

gelerne (drev) kække, hensynsløse og fore-

tagsomme (Brandes.DD.22 : entreprenante^
. . Kritiken som et lystigt Haandværk.-Bran-
des.I.380. Anden Juledag var der Sammen-
skudsgilde hos en foretagsom Husmand
nede ved Lejet; det kostede 2V» Krone
Parret. AndNx. PE. I. 90. Politiet (fandt)
igaar . . det foretagsomme Pigebarn (o: som
havde begaaet mange bedragerier). PoUho
1903.2.sp.6. overf. (sj.): Hans Venskab var
foretagsomt, en stadig Virksomhed. Bran-
des.II.434. \\ vidnende om virkelyst, hun var let

og gratiøs med det livlige, foretagsomme
Præg, der er hendes Race egen. KvBl.^/i

1913.3.sp.l. -tagsom-hed, en. (optaget

fra SV. foretagsamhet; jf.: „usædv. og ikke
heldigt."iet'm.; især QP) virkelyst; driftighed

(jf. Foretagelses-aand, -drift, -lyst^. Den
Foretagsomhed, der udretter saa usige-

ligt meget iYerden.Ørst.(DUgeskr.l845.
19). (gejstlighedens) snedige Foretagsom-
hed. RSchmidt.(Ncer ogFjem.^^hl880.3.sp.l).
Bergenserne (er) bekjendte for . . Foretag-
somhed og Tungefærdighed. 5ranrfes.^oi-

berg.(1884).2. Schand.BS.19o. ("rwan; bebrej-
der dansk Foretagsomhed en vis Lang-
somhed i Vendingen. Børsen.^l9l907.1.sp.5.

O -teelse, en. [-[te-slsa] ftt. -r. {optaget

omkr. midten af 19. aarh. fra sv. foreteelse,

vbs. til forete, (frem)vise, forevise, fremlægge;
om sidste led se te; jf: „et Ord, som Nogle
i den nyeste Tid have villet bruge for
Phænomen; men som ikke har fundet Ind-
gang." itfO.; nu ret alm.) egl.: noget som
viser sig, ses ell. erfares. 1) i al alm., om hvad
der gennem sanserne og erkendelsen kommer
til menneskets bevidsthed; fænomen. Vort
Liv er en Foreteelse. -Brandes.X 94. jf.:
Latteren i sin første Foreteelse er det rent
umiddelbare Udtryk for Livsglæde. Zv^Bi.

^Iiil913.1.sp.2. især om enkelttilfælde in-

den for menneskelivet ell. naturen, der gøres

til genstand for iagttagelse (jfBegi-
venhed 1 samt Foregang 2); ofte om hvad
man ikke vil ell. kan betegne nærmere ell.

mere bestemt, ogsaa her paa den øde Hede
er der fjendske Foreteelser. Thyreg.BB.
y11.17. I sin Betragtning af Livets almin-
delige Forhold havde (Kierkegaard) en Art
Tilfredsstillelse af at opdage . . forbløffen-

die¥oretee\ser (Brandes.Kierkegaard.(1877).
113 : Fænomener^. Brandes.II.315. Naar han
om Morgenen hilser den nye Sol . . og
hører Byens Liv vaagne rundt om sig,

fylder selve disse daglige Foreteelser ham
med Andagt. NMøll.(Tilsk.l903.170). Livet
og dets Foretee\ser.Wied.Fæd.49. en Ikke
ualmindelig sproglig Foreteelse. KNyrop.
Kongruens i Fransk.(1917).ll. den nye Lite-

ratur lagde alle menneskelige Foreteelser
ind under den navnløse Historieskrivning,

Riget.^/itl912.3.sp.3. ofte spec. om frem-
træden af nye tilfælde (strømninger osv.)

i tiden, aandelige bevægelser, ideer olgn.:

et Overblik over Foreteelserne i Aandens
og Haandens Verden. Skolenyt. 1871. 58.

Aandslivets Foreteelser. FlensbA.^lvil894.1.

sp.4. En mærkelig, en vidunderlig Fore-
teelse var jo denne Socialisme. Jør^r.Fi^.

130. I vore Dage er . . en Foreteelse ind-

10 traadt, som tidligere var ukendt . . Man
er begyndt at skrive for et ubegrænset,
ubestemt Publikum. Brandes.XII.28.

||
(vist

kun hos Pont.) m. foreg. gen. ell. ejendoms-
pron., om hvad et menneske (ell. levende væ-
sen) foretager sig; handling, hvad der
havde drevet ham til den desperate Ger-
ning, var ham en uhyggelig Gaade . .

lidt efter lidt . . kunde (han) se tilbage
paa sin Foreteelse som paa en fortvivlet

20 Kamp med de dæmoniske Magter. Pont.
HK.173. isæriflt.: gøren og laden. Ang-
sten for, at han ved sine senere Fore-
teelser . . kunde have ødelagt Virkningen
af sin Tale. sa.F.II.108. Folk, der .. var
i Færd med at krybe i (sengene) og
hvis mindste Foreteelser kunde høres
'gennem de tynde Bræddevægge. smst.242.

2) (1. br.) om person: fremtoning, der
(var) nogen Forundring over, at den . .

30 tyske Politiker var en saa pæn Fore-
teelse, at han saa ud som en dannet Mand,
FlensbA.^ysl895.1.8p.3. (han) gjorde den
smærtelige Opdagelse, at han var en lat-

terlig Foreteelse.J.nrfA^xJ'£.J2..35.-tegne,
V. [-|tai'na] (f forteene. Moth.T64). vos. jf.
Fortegning, (glda. fortegne (Kalk.V.275),
forud betegne, fsv. foretekna; jf. ty. vor-
zeichnen) 1) (nu næppe br.) tegne (noget)

for (som mønster, til at udføre noget efter

-w osv.) (jf. -ridsej. vAph.(1764). Fremfor Alt
foretegne man sig rigtigt de behøvende
krumme Linier , , ved Hjælp af en Passer.
Paparbeideren.(1835).13. Levin. 2)(m,l.br.)
forud betegne ell. bestemme (noget); ogs.:

i forvejen give en forestilling om ell. dan-
ne et forbillede for (noget), den Gang,
der er foretegnet Bevægelserne i det men-
neskelige Liv. HNClaus.Leil.4. (Disraeli
har) ligesom foretegnet den Politik, som

50 England i den nærmest følgende Frem-
tid maa følge. Brandes.IX.523. Han véd,
at han ikke kan foretegne Fremtiden dens
Bane. smst.X.604. Klærkenes latinske For-
tælllngslitteratur forberedte og foretegne-
de det 12te Aarh.'s Ridderromaner.FFed.JB,
172.

II
Historien om Troilus og Briseis er

, , ikke opdigtet af Benoit selv, men fore-
tegnet ham . . af Dåres, smst.236. f -tryk-
ke, v. {jf. ty. vordrucken, -driicken) 1)

(A sætte for ved at trykke noget fast. Da
han havde lagt Brevet sammen, foretrykde
han sit SegLFSO. 2) foreskrive paa tryk.
*Vilt du, som Aristarchus, her

|
Os Regler

foretrykke ?Eeen6.JJ. 98. L -træde, et,

[-itræ-('.^3a] (f Fortræde), uden flt.{laant(næp-
pe før 1800) fra sv. foretråde, jf. ty. vortritt;

V. Rentrykt V^ 1922 27
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mangler endnu i MO., jf.: „har ikke fun-
det Bifald", ievin,; nu alm. (i bet. 1)) 1) O
det at træde frem for og blive modtaget af
en fyrste (ell. anden højtstaaende person) til

samtale; audiens (2). naar simple Folk
ønskede Foretræde (hos Fr. III), maatte
de vænte længe i Borgestuen eller paa
Slotspladsen, inden det lykkedes. Barfod.
F.II.168. Cantu.I.315. (en kardinal) over-

fav (Bonaparte) en Afskrift af Concor- lo

atet under et offenligt Foretræde (Bran-
des.RF.74: en offentlig Knåients). Brandes.
V.45. ofte i forb. som faa, give (smst.X.

540), have, søge foretræde: (man)
var misfornøiet med at et saa ungt Men-
neske . . først havde faaet Foretræde hos
Hs. Majestæt. PaiM.ILJJ.5i8. *Selv i dit

(o: Brynhilds) Bur (o: jomfrubur) frit Fore-
træde jeg havde jo;

|
og ofte sad jeg der hos

dig. Gjel.Br.l47 . at søge Foretræde . . hos ia

Indenrigsministeren. Pont.LP.VIII. 207.
||

(især spøg.) i videre anv.: Gudernes For-
træde hos Digteren. Sander. (PoetiskLom-
mebog udg.afFoersom.(1813).77). (han) hav-
de stadig frit Foretræde hos Fru E. Pont.

LB.169. *Min Fader var en sær og stiv

Patron, | hos hvem jeg sjældent kun fik

Foretræåe. Blaum.Sib.32. jf.: endog nogle
stakkels Badeanstalter faar Foretræde (o:

omtales i danmarkshistorien). MRubin.MB. 30

21.
II
give foretræde, (sj.) overf.: lade no-

get blive fremført for ell. meddelt en. *Jeg
(0: Dyveke) hørte nys en liden Fugl,

|

som flagred for min Dør;
|
jeg gav dens

Sang Gehør,
|
Foretræde. Drachm.BB.lOd.

Doktoren var den, som paatog sig . . at

give Misfornøjelsen Foretræde hos den
forsømmelige Proprietær, sa. UB. 202. 2)

(sj.) ret til at træde frem foran andre; for-
rang. 'Tillad da, DrotI den Skiald, der 40

staaer | Nu i din Hal; hvem Livets Aar
|

Paa Livets Vei gav Foretræde:
|
At han

i mangen Broders Navn
|
Her aandeligt

maa til sin Favn | Dig trykke med en søn-

lig Glæde. Oehl.XXII.246. II. -træde, v.

[-itræ-'99] {vist efter »v. foretråda ; jf. fortræde
sarnt ^y. vertreten; sj.) være stedfortræder, re-

præsentant for; repræsentere; varetage
ens sag. min Frelser, som vilde foretræde
mig hos hans himmelske Fader. Cit. ca. 50

1810.(Kirketid.l892.598). de Lag, han (o:

en rigsdagsmand) foretræder, har faaet

poUtisk indflydelse. HarNiels. TT. II. 101.

-træder, en. [-itræ'Qar] (Jf. sv. foretra-

dare, <?/. vertreter; "fi/H. -træde; sj.) sted-
fortræder; repræsentant, (uegl.:) Den
gamle Dannelses „ufrie Stænder", Natio-
nalismen, Modernismen og Naturalismen,
er traadt sammen og har sendt sine Fore-
trædere inden for den latinske Skoles 60

Mure: Modersmaalet, de nyere Sprog, de re-

ale Fag.VilhAnd.Erasm.II.285. f -træffe,
V. (efter ty. vortreffen) (fore)finde; træffe

(paa); part. foretræffende m. passivisk

bet.: som findes, træffes, alle . . foretræffende
tvivlsomme Foster. MB.1795.729. -træli-

ke, V. præt. -trak; part. -trukket ell. (nu
især CP ell. jy.) -trukken (oftest som fk.;
efter være m. subj. i intk.: JJuel.69) ell. f
-trækket (Holb.Stu.II.2.III.3). vbs. f -ning
(vAph.(1759). VSO.) ell. (til bet. 2; nu sj.)

-else (Bahb.E.III.98. PAReib.US.504). (ef-
ter ty. vorziehen) 1) f trække (et tæppe
olgn.) for. Choersdørren (blev) lugt, og
forhenget foretrucken. JJMeZ.69. Ved Gar-
dinernes Foretrækning blev det mørkt i

Stuen. VSO. Ved Hoved-Indgangen finder
man et tykt . . Teppe foretrukket, for at
hindre Træk. Molb.Beise.III.58. De fore-
trukne Gardiner, ievin. 2) egl: drage noget
frem før end ell. paa bekostning af noget
andet; vælge (noget) fremfor noget an-
det; give (noget) fortrinnet (jf. foredrage
1). vAph.(1759). "Det bør sig Mennesket
at foretrække (Oehl.IIJ.116: gribe efterj |

Det Bedre. Oehl.(1841 ).III.107. klippefulde
Kyster . . er Hummerens foretrukne Op-
holdssteder. BøvP.(Naturens V. 1913.354). i

forb. m. (frem) for: VSO. (du) foretræk-
ker det Behagelige for det Rette. Mt/ns#.
Betr.1.27. (hun) foretrak Døden for et
Ægteskab med dette . . Menneske. Gylb.
(1849).IX.28. Jeg foretrækker aabne Fjen-
der for falske Yenner.Holst.Napol.311. Han
foretrak at døe, for at leve vanæret. MO.
Selvmord er dog at foretrække for Hen-
rettelse. Buchh.UH.l 7. jf. (sj.): Jeg fore-
trækker derfor meget at see Forretnings-
mænd og Philistere . . end (o :'fremfor at
se) de ledige Verdensmænd. Bei6.Pro8. F.

286.
II
(nu næppe br.) m. obj. og hensobj. hvad

agerjord er belangende, kand den (o:Lange-
land) foretrekkes Fyens jord. Holb.DNB.
34. Ew.VI.305. »Du foretrakst et andet,
fremmed Rige

| Dit Fædreland. OehLAV.
38. (hun) vogtede . . paa, at den anden
ikke blev foretrukket hende. Goldschm.I.
76. t -trækkelig^, adj. (adj. til fore-
trække, jf. ty. vorziiglich) som er at fore-
trække (som det bedste); som har ell. bør

have fOl-trinnet. vAph.(1764). Han er ikke
en foretrækkelig Person. Han besidder
ikke nogen foretrækkelig Duelighed. VSO.
"*.VSSe> V- (jf- ty- vorkauen; nu næppe &r.)

1) i egl. bet.: tygge (noget) for (et barn).
vAph.(1764). Al haard Mad maa foretygges
for spæde Børn. VSO. MO. 2) ('„ofte (i)

Dagl. Tale." MO.^ overf: gennemgaa et

emne meget grundigt for at indprente det

(paa en skolemesteragtig maade) ; indterpe.
1 Tydskland . . mener man ikke, at et

Skrivt kan være grundigt, naar det ikke
paany foretygger det . . saa ofte Giennem-
tyggede.Mynst.Levnet.175. -varsel, et. se

Forvarsel. O -varsle, v. vbs. jf. Forvarsel.

(sj.) varsle (noget) i forvejen ; være tegn paa,
varsel om; forud varsle, blodige Revolu-
tionskrige, der ei synes at tale for vore
Dages Oplysning, eller at forevarsle . .

blide Udsigter. O Wolff. Overs. afXenophons
Mindesværk.(1800).XIII. „det Dødes Opstan-
delse", forevarslet ved Odins-Ringen, som
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brændes med Balder, men vender tilbage

med Hermod fra de Dødes Rige. Gmndtv.
BrS^Sl. t -vende, v. -te ell. -ede (Eolb.

DH.I^48.727. 11.439. IIL266). vbs. -(n)ing

C«, d.) ell. -clse (Moth.Tl23. VSO.). (ænyd.
d. s., jf. ænyd. vende for(e) (Kalk.i.621);

efier ty. vorwenden) anføre noget (sandt

ell. opdigtet) som undskyldnings- ell.be-

væggrund. (et) Manifest . . hvorudi han
forevendede adskillige Aarsager som hav-
de tvunget ham til denne Krig. HolbJ)H.
11.439. de Lybske (i Bergen) ville und-
drage sig fra at betale (told) forevenden-
des nogle gamle Privilegier. Slange. Chr
IV.207. hvad har jeg vel at forevende?
Hvilken Undskyldning har jeg, for at

skiule min Ondskab. JSneed.II.321. De (o

:

letlevende ægtemænd) kan i det mindste
forevende en dyrisk, en uimodstaaelig
Lidenskab . . med en Art af Rimelighed.
Ew.VII.113. Grundtv.SS.V.509. At foreven-
de noget til sin Undskyldning. JtfO. R m.

flg. at-sætn. ell. inf.: undskylde sig med;
ogs.: hævde; paastaa. (Chr. I kom) ikke
til sin Rætt (o: til Sveriges krone) saa længe
han levede, efterdi man . . forevendede,
at Almuen dertil ikke vilde samtykke.
Holb.DH.1.727. (han) har undskyldet sig
for at tage derimod (o : et embede), og fore-
vendt sig udi henseende til sin Alderdom,
€j at være af dend Capacitet, som udkræ-
ves til at kunne betiene nogen Civil Be-
stilling. ExtrReUlil722.8. (de) forevender
. . til Undskyldning, at (osv.). MB.1727.
499. 'tør du vel dumdristig forevende:

|

Du troede, Masque var en lykkelig Ge-
sandt. iJn'.11. 73. VSO. t -vending, en.
<^-vendning. BieU.Br.26.158). fit. -er. {ænyd.
d.s.; vbs. til -vende) egl.: det at anføre noget
(sandt ell. opdigtet) som undskyldnings- ell.

bevæggrund; (skriftligt ell. mundtligt) fore-
givende; undskyldning, (dommerne) maa
ei .. ansee nogensForevending og Uviiden-
hed eller Paaskud af hans Tieneres eller

Fuldmægtiges Forseelse. 2^orordn.*Vui 700.
XI.§10. Hvad for en Skygge af Foreven-
ding have I endnu at frembringe. Politisk

og physisk Magazin.1796. II. 689. (jeg) skal
gribe til falske Foregivender, for at slippe
fo, disse Forevendinger, som jeg altid

har hadet. Sibb.1. 9. i videre bet.: skingrund;
paaskud. (de) bruge adskillige Udflugter
og Forevendinger, sig derfra at unddrage.
MB.1721.371. det var allene en Foreven-
ding, som ovenmeldte B. brugte. Overs, af
HolbLevned.188. Man havde da en Fore-
vending, (til) at giøre dette Land under-
danigt. T^^and.('MO.^. under . . foreven-
ding, under . . paaskud. Holb.IIh.I.119.
under allehaande Forevending . . søgte
(han) at undgaae . . alt Selskab. Prawj. kJ.
146. den første Elendige, som under Re-
ligionens Forevending har opfundet Krige.
BaUe.Bib.I.19. under ell. ved foreven-
ding af, ved at undskylde sig m. eU. fore-
give; under foregivende af. han (faldt) ^SiSt.

under Forevending af en Upasselighed at

blive . . hiemme. Biehl.MF.II.29. han kan
ikke retfærdiggiøre sig ved Forevending
atEentoldighed.Mynst.BlS.II.151. MO. jf.:
det (er) kommet en og anden fremmed
Europæisk Gesant selsomt for, naar dem
er bleven negted Audientz, under den
Forevending, at Stiernekigerne har holdet
raadeligt at opsætte Tiden. Holb.EhJ.435.

10 han (vtlde) have trænget sig ind i det
Kongelige Forgemak, under Forevending,
han nødvendig maatte have Kongen i

Tale. CFBothe.JN. 249. uden foreven-
ding, uden protest, indvending ell. undskyld-
ning; uvægerligt. Lands Dommerne . . skulle

uden nogen Forrevending . . kiende paa
alle Underretters Domme. PL. i—5

—

20.
(summen skal) uden ringeste Forevending
være torfedden. Stampe.I.220. f »vide, v.

20 vbs. jf. -vidende, (fsv. forevita; jf. ty. vor-
wissen) vide (noget) forud. Moth. V151.
At forevide eens Ankomst. VSO. || være
forevidende om t sa. bet. Moth.VlSl.
Det er noget, som jeg ikke har været
forevidende om. VSO. f -vidende, et.

(ænyd. d. s., jf. fsv. forevita(n), oldn. fyrir-

vitand samt ty. vorwissen) det at vide noget

forud; forudviden. Denne (d: Jesus), efter

hånd var given hen af Guds besluttede

30 raad og forevidende (1819: Forsyn; 1907:
Forudviden^, toge I og korsfæstede. ApG.
2.23(Chr.VI). lPet.l.2(Chr.VI). især i forb.

med ell. uden ens forevidende, med
ell. uden ens vidende. Skulde nogen JPræst
udgive noget Skudsmaal uden Amtman-
dens Forevidende . . da skal han derfor
betale 30 Rdlr. til Straf til næste HospitaL
Forordn.^^/il 701. Alle, som uden DireKtio-
nens Forevidende negotierer, anses som

40 Smughandlere og konfiskeres. PAHeib.US.
38. Med mit Forevidende skal det aldrig
skee. VSO. MRJ808.413. MO.

CP forevige, v. [f(or'e-vi(q)8] (f foræ-
vige. Wiedewelt.TJ29). -ede. vbs.-eXse (VSO.
Kierk.XIIlJV. D&H.). (efter ty. verewigen)
give (noget) evig varighed. 1) (nu især
spøg. eU. iron.) til evig 2: gøre (noget) kendt
ell. husket, saa længe verden staar; dels:

gøre (noget) saa berømt, at det vil hu-
50 skes for stedse; dels: bevare (noget) for
efterverdenen (ved nedskrivning, paa tryk,

i billeder, mindesmærker osv.); udødelig-
gøre, l.i) m. tings-obj. For-evige . . sin
Roes. vAph.(1764). en betydelig FeU . .

hvis blotte Opdagelse kunde skille mig
fra den almindelige Hob, og forevige mit
Navn en Smule.Æw. VII.99. havde han fore-
viget . . denne Tildragelse . . blot i en Ode.
Bagges.LJ.148. der er . . ingen Opdagelse,

60 som skal forevige det (o: Rahbeks navn).
Mynst.Tale.(1830).7. Hver især trækker
ham (o: fotografen) til Side og foreslaaer
ham de Scener, de synes, han skal fore-
vige. Teater-Bogen.(1901).131. de Besøgen-
des Lyst til med Lommekniven at „fore-
vige" deres Navnetræk, jPremjDjY^-25. refl.

27*
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(nu sj.): Skotland har . . haft Naturdigtere,
hvis Sange have . . foreviget sig i (o: stedse

lever hos) Almuen. Thiele.Breve.190. 1.2) m.
person-obj. *Skal kun Skribenterne om ham
allene skrive?

|
Skal hånd foreviges? men

jeg fortiet blive ? Graah.PT.II.21. Ew.YIlI.
109. lade sig „forevige" ved et Portræt.
JLange.II.54. (paa) Botticellis „Konger-
nes Tilbedelse" foreviges Mediciernes . .

Skikkelser. F7ed.5-e.407. jf.: (statuen) stoå lo

der, men Manden, der var foreviget, havde
man ganske glevat.Leop.TK.Sl. (spøg.:) jeg
har ladet mig forevige (o: fotografere)

\

refl. (nu sj.): jeg havde den Fornøielse .

.

at forevige mig i en stor Frotocol. FrSneed.
1.31. Deres Majestæt (vil ikke) have en
eneste af alle disse Sager (o: medaljer)

nødig til at forevige sig. Etlar.SB.399. 2)

(nu næppe hr.) til evig 3.3: give (en) det
evige liv. *Vinen og Brødet

|
I Guddom- 20

mens Haand, | Med Ordet i Kiødet,
|
Som

Liv er og Aand,
|
Foreviger Støv et. Grwwdiv.

SS.1.687.
II
part. foreviget brugt som adj.:

afdød; hedengangen (jf.salig). (hanvar)
en af den forevigede Lichtenbergs meest
elskede Disciple. Olufs.NyOec.1. 124. Ørst.

VIII.3. hun lægger alle Planterne paa den
forevigede Knuhts GTaY.Bagger.I.165. Vor
forevigede Forgiænger, Hs. Majestæt Kong
Frederik den Siette.Mi2.i839.30i. HNClaus. 30

(&Schouw).VedThronskiftet.(1848).8. 3) (sj.)

til evig 4.1: forisætte uden udsigt til af-
slutning, (det maa afgøres) om der ende-
lig skal indtræde Fredstilstand, eller om
de Allierede vil forevige Krigen. Poi.'Vr

1920.1.sp.4.

fore-vise, v. [-|Vi-'sa] vbs. -ning (s. d.).

{ænyd. d. s.; jf ty. vorweisen; især O) vise

frem for en; fremvise. Moth.V221. At fore-

vise . . sit Pas. VSO. MO. en Trup In- 40

dianere . . dansede Krigsdans for Beta-
ling og foreviste sig. JVJens.EE.81. En
Veksel skal i visse Tilfælde inden en vis

Frist forevises til Accept ell. til Betaling.
SaU VIII.443. Et Sted i det fjerne Udland
har han set forevist en Obelisk engang.
Buchh.UH.75. i forb. m.t or: forevise lys-

billeder for en klasse
j
m. obj. og hensobj.

(nu især m. pron. som hensobj.): En Engel
(havde) ved at forevise mig en Kaarde og 50

en Pen spurgt mig, ved hvilken jeg vilde
forsøge min Ljk^e. Ew.VIII.44. *Her er
en Mand i Byen . . | Som foreviser Folk
en sielden Slange. Oehl.T.141. At forevise
Rector sin Stiil. VSO. en Officeer traadte
ind . . og foreviste ham en Kabinetsordre.
Ing.EF.lI.114.

|| f parf. forevisende m.
passivisk bet.: som bliver fremvist, de den-
nem forevisende vare. Cit.l705.(KbhDipl.
VI1.747). -viser, en. [-ivi'sar] flt. -e. per- 60

son, som fremviser noget; især: 1) G) om
person, som for publikum fremviser og for-
klarer noget. Moth.V223. Skolelæreren . .

tilbød sin Tieneste som Foreviser. Thiele.

Breve. 200. Kierk.Forord.(1844).59. Fore-
viseren (af et vokskabinet). CMøll.FF.465.

2) (nu især t) person, som legitimerer sig
ved at fremvise en skrivelse, et bevis, en vek-
sel osv. (en veksel, som) skulde betales til

Foreviseren. Nørreg.Privatr.IIl.145. VSO.
Han skrev et Par Linjer og rakte mig Pa-
piret: „Man arrestere det af Foreviseren
betegnede Individ." GoMsc^)w.FJ.S63. Fore-
viseren af nærv. Linier, Hr. N. N.Levin. -vis-'

ning, en. [-|Vi'sneii] (især fD) handlingen
at fremvise noget; fremvisning; ogs.: udstil-

ling. vAph.(1759). Foreviisning af Kunst-
sager. VSO. forevisning af nye moder, et

pas, lysbilleder I hertil: Porevisnings-mark,
(landbr.) permanent jordbrugs- og plante-
udstilling. TWestermann. Om Udnyttelsen af
voreAgre.(1907).10. LandbO.11.187. \\ spec.

T: fremvisning af pengefordring (veksel).

Imod Foreviisning af denne Seddel betaler
jeg. VSO. især i forb. efter, ved forevis-
ning, ved sigt (a vista). Vexelen skal enten
lyde paa en bestemt Dag . . Eller den
skal lyde paa Betaling ved Forevisning.
Lassen.SO.278. Ludv. hertil ssgr. som Fore-
visnings-dag('i2e^ne&-Kø6w.7J.36 /, -frist, -pligt

ofl. t -værende, part. adj. {ænyd. for-

værende, jf. glda. w^ære fore, forestaa (Kalk.
IV.910), ænyd. forevære, forhindre, fore-

bygge (HMogens.), samt ty. vorsein) forelig-

gende; om retssag: som verserer for en dom-
stol, „er for", den foreværende Sag. MB.
1706.136.
forfaa, v. part. -faaet (fk. f -faaen. Moth.

F16.17; flt. (sj.) -faatte. Grundtv.Saxo.III.
316). {ænyd. a. s.; efter mnt. vorvan (-van-
gen) (hty. verfangenj, egl.: fange (og fast-

liolde), ogs.: lægge beslag paa, forpligte olgn.;

egl. sa. ord som forfange; jf. ogs. Forfang,
forfangen; næsten kun i perf. part.) 1) (nu
kun dial.) bringe (en) i en ufri, afhængig
stilling ell. i en situation, som han ikke kan
magte, vist kun i perf. part. i udtr. som være
(osv.) forfaaet (med), især: indviklet i no-
get, som man ikke kan rede sig ud af ell. ikke

kan magte; i forlegenhed (med); i knibe; hjæl-

peløs; modløs; jy. ogs.: misfornøjet (Feilb.).

Hånd er forfåedt med den forretning.

Moih.F18. *De Giække mene,
|
For du

faaer ene, |
Du est forfaaet. Grundtv.Saxo.

37. De Danske . . var reent forfaatte,

kunde hverken mæle eller tale. sms^.

316. han staaer, bliver ganske for-ih.
faaet. Levin.(fynsk), han er forfaaet med
en karl, han ikke kan blive ledig (0: blive

af med; om den, der har faaet en karl for

mange). Feilb. 2) f bringe i en (økonomisk)

ufordelagtig stilling; tilføje (en) tab; for-
urette; forfordele. Hånd er forfåen ved
det køh. Moth.F17. disse Deelinger (0: af
lande mellem brødre) have givet Anledning
til indbyrdes Krige imellem Brøderne selv,

saasom enhver haver meenet, sig ved Skif-

tet at være forfaaed. Holb.Ep.I1.120. min
tanke gaar ej til at forfaae nogen med en
høiere taxt (o: for avisforsendelse) . . saa-

som ieg . . forbinder mig ej at tage mere
af nogen . . end dend 1 rd. ieg selv maae
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svare igien til Post Gassen. Cit.l723.(Stolpe.

DJII.238).
For-fader, en. [V.2.i] (ænyd. glda. d. s.,

sen. oldn. forfaflir (i het. 1); vistnok laant

fra mnt. vorvader, jf. hty. vorvater, eng.

forefather; jf. Fonnoder, Forslægt) i) (&;
1. br. undt. i flt.) (mands)person, fra hvem en
vis person (ell. familie) nedstammer; (mand-
lig) ane (I); stamfader. vAph.(1764). Kon-

De Menneskelige Forfald og Hændelser i

Verden ere uendelige. OeconT.F.Si. (at en
selvmorder begraves paa en ærlig maade kan)
uden videre Forespørgsel gjerne . . finde
Sted, dog at (regimentet) derefter melder
YortdÅåQt. MR.1782.877. | (sygdoms)tilfælde
olgn., som paakommer en. Ermelunds Dry-
ader . . bleve mig dengang temmelig ube-
kiændte Guddomme, da jeg paa Kiørselen

gen optog., min Forfader i Friherrestanden. 10 giennem deres Enemærker, havde mit
FalSl.1.245. det (var) fristende at søge
en fjernere Forfader tU Absalon i den
Saser, der byggede Saserbro. ROlr.Ahsalon.
I.(1908).2. JVJens.Br.l87. D især i flt.:

1. om en enkelt persons ell. families (mand-
lige) slægtninge i opadstigende linie, ofte

særlig om de ældre (ell. ældste kendte) led.

Abraham, Isaak og Jakob vare vore For-
fædre. Tob.4.14. jeg har Forfædre at slægte

ovennævnte Forfald, ikke at have Sands
for det mindste andet, end blot Længsel,
at komme ud af Karethen. RahbJlI.99.

||

forekommende mulighed. Jeg vil . . ikkun
anføre exempel paa det første (o: af dt
nævnte) Forfald. Eøysg.AGJ80. 2) (iscer i

mere officielt spr., navnlig jur.; i talespr.

næsten kun i udtr. faa forfald; jf. FeiXb.)

(uventet) indtrædende omstændighed, hvorved
paa, som havde . . saa stor Ambition som ao en person (paa afgørende maade) forhindres
trods nogen af Borgerstanden her i Byen.
Holb. Vgs.1.3. Han havde unegtelig ligesaa

mange Forfædre som den Adeligste i Ri-
get. Ew.VI.228. værdige Forfædre bør
være opmuntrende Exempler for Børn og
Efterkommere. 3faZi.S^ff.**3e. Alle mine
Forfædre, saa vel paa Moders, som paa
Faders Side, ere fødte i ^orse. PAHeib.
E.345. Du skal ikke flytte din Næstes

i at komme til stede, hvor hans nærocerelse

ventes ell. kræves (i henhold tU aftale, over-

draget hverv, embedspligt olgn.); (afgørende)
forhindring. DLJ.—10—1. saa ofte een
af (kommissærerne) enten formedelst Svag-
hed, Reyser, eller andet Forfald forhin-
dres at møde, maa Retten opsettes. £^o2&.

Ep.II.281. (han) havde undskyldt sig med
YorlaXå. BaggerJ.2y3. de har meldt For-

Markeskjel, som Forfædrene (Chr.VI: de 30 fald til Festen. i5ruun.SZ.i2. LovNr.53*ya
forrige^ satte til Skjel i din Arv. 5MosJ.9.14

jf (sj.): Mon det (0: barnets fordoblinger
ma-ma, vov-vov olgn.) ikke snarest er en
Forfædremindelse (o: atavisme), et Sta-
dium i Udviklingen, der svarer til Ejen-
dommeligheder ved det primitive Men-
neskes Sprog.VilhRasm.BU.79. 2. (uden
særligt hensyn til slægtskab) om tidligere ge-

neration(er). 2Makk.ll.25. det gik bedre

1909.S45. lovligt forfald, se lovlig,

faa forfald, hans Giæster havde ladet
ham sige, de kunde Ikke komme, thi de
havde faaet Forfald. Eo&tnson. 1. 5.9. MO.
Ludv. (især spøg.:) dø: Oehl.HJ.129. »Har
din Fader | . . ei betroet dig til mig, | Da
i din spæde Barndom han fik Forfald.
PalM.III.54. Drachm.VD.47.

fl
i (eU. l.br.:

under^ N. N.'s forfald, mens N. N. er for-
Hi i Gamledage end nu omstunder; hvor- 40 hindret (i at give møde, udøve sine forret-
for skulle vi ikke træde i vore Forfædres
Yoåspor? HolbJul.7sc. De første . . Efter-
retninger, Historien giver os om vore
nordiske Forfædre. Mall.SgH.665. Kom os
ikke Forfædrenes (Chr.VI: de forige^ Mis-
gjeminger ihu. Ps.79.8. det var vore For-
fædre i hundrede Led, der (igennem vort

sprog) talte fortroligt til os og dannede
os i deres Bnieåe. PontXP.VII.104.

\\ (sj.)

ninger olgn.). Schand.AE.346. under det
demokratiske Partis Forfald — Tonen paa
første Stavelse — som regerende burde
de andre des ivrigere have taget sig af
Idealerne, deres egne naturligvis. TUsk.
1920.1.8. H t * fofb- "»• gen., der betegner
den (ell. det), hvem det skyldes, at en person
bliver forhindret. Moth.F41. (kongen sendte)
udi sit Sted tvende af Rigens Raad . . efter-

om dyr. nedstamme (tamsvinet og vildsvinet) 50 di hånd self, formedelst Rigernes høyMagt-
virkelig fra samme Forfædre , . maa denne
fælles Afstamning søges udenfor Europa.
JapSteenstr.T.20. 2) f d. s. s. Bedstefader 2.

Eolb.Intr.1.317. Hans Far, hans Forfar og
Oldefar har ogsaa informeret i Boghol-
derie, saa at hånd kand regne sine 16 Ahner
af Bogholdere. sa.S^u.jfj.2. Schousbølle.
Saxo.258.

I. Forfald, et eU. (nu ikke i rigsspr.) en

paaUggende Forfald (o: p. gr. af vigtige
reqeringsforretninger) ey kunde komme.
Siange.ChrIV.427.

n. Forfald, et, (sj.) en (BUUJtalien.
11.348). [fcorifal'] {efter ty. verfall; vbs. tU
I. forfalde) 1) Cp .;/. I. forfalde 1. t.i) (jf
I. forfalde 1.1 samt I. Fald 2.3 slutn.) om det
forhold eU. den tilstand, at noget (iscer en
bygning olgn.) forfalder eller er forfaldent.

(DL.1—4—31. Holb.DHJI.901. ,jf Feilb.). 60 iscer i fo^b. (være) i forfald. Havens
i'fmr|fal' ; ogs. (ved tilknytning til H. For-
fald;.- fmr'fal'] (æda. d. s. (i bet. 2), oldn.
forfall, mnt. vorval, hty. vorfall ^t bet. 1);
vbs. til forefalde; nu næppe br. i best. f. eU.

flt.) 1) t til forefalde 2: noget, som forefal-
der; begivenhed; hændelse; tilfælde.

Indre tydede paa Forfald og Forsømmelse.
Schand.TF.1.120. Mærk den drivende Lugt
herinde (o: i et øde hus) af Muld og væ-
skende Træ . . Forfaldet staar tykt i Luften.
JVJens.II.77. Hovedrengøringen burde
bevare alle Husets Ting fra Forfald. Const.
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Kogeh.339. 1.2) (jf. I. forfalde 1.8; overf.)

(indre) opløsning; nedgang. Handelens
'Fovlziå.vÅph.(1764). paa en Tid, da Ri-

gets hele Pengevæsen, ja hele Velfærd,
efter en lang og ulykkelig Krig befandt
sig i det yderste Forfald. Ørsf. FIJI. 88.

Denne Fabrik er i Forfald. MO. især m. h. t.

aandelige forhold (jf. Dekadencej: (Bacon)
havde bragt den ædleste af alle Viden-
skaber i FoTia\å.Ew.VI.211. de Interesser,

som da vare blevne vakte, fik ingenlunde
Lov til at gaa i Forfald, men næredes og
udvikledes. JPJac.II.5. Ny- Renæssancen
er uigenkaldelig forbi. Forfaldet er be-
gyndt, og nedad, bestandig nedad gaar
det med mere end rivende Fart. ieo;?. FO.
135. m. h. t. etiske (sædelige) forhold : degene-

ration; fordærvelse (1.2). Mændenes køns-
lige Forfald. Brandes.VII.209. Alkibiades
efler Grækere i Yovidlå. Drachm.(hogtitel.

1886). 2) (nu næppe hr.) som vbs. til I. for-

falde 3.1: det at hjemfalde til nogen som ens

ejendom. vAph.(1764). Denne Adelsmands
Opsætsighed blev straffet med hans Lehns
Forfald til Kronen. 750. jf.: *Er uden-
gilds Mand i vort Lav tOstede —

|
Mod sit

Livs Forfald (o: fortabelse) han til Ed
fremtræde! Jw^-FS/. 63. 3) (især f ell.jur.)

som vbs. til I. forfalde 3.2. En Vexels For-
fald. t;^j)A.fi764;. VSO. 2 Dage før Forfald.

Ludv.
1. forfalde, v. [fmr'fara] præt. -faldt, flt.

t -fulde (Holb.JE.I.164. sa.Ep.1.27); part.

-faldet ell. (nu især jy. ell. som adj.) -falden

(fk.), hvortil (som adj.) intk. -nt (f -faldet.

sa.Berg.69. Bagges.L.II.150. Heib.Poet.I.141.

HCAnd.IX.99), dial. (sjæll.) -fuldet (Thorsen.

89) ell. (bornh.) -faldt (FNSkovgaard.B.255).
vbs. t (i bet. S.2) -ning (Forordn.^*-l9l708.II.

§14); jf. II. Forfald, {ænyd. d. s., glda. (part.)

lorfallen (Mand.11.81); fra mnt. vorvallen,

A%. verfallen; især i perf. part. || de smsatte

tider dannes m. være, sj. m. have, jf.: en
Materie, der . . har i saa høi Grad be-
skjæftiget mine Tanker, at jeg ofte . . har
forfaldet til Grublen og Melancholie der-
over. Gylb.y.l87)

1) (jf. n. falde 2) (være ved at) falde
»ammen; forringes. 1.1) især om bygning
olgn.: true med ell. begynde at falde (sam-
men) p.gr. af brøstfældighed; være ell. blive

faldefærdig (især som følge af høj alder

og vanrøgt) ; (nu 1. br.) om andre ting : være
ell. blive dærkt medtaget (af tiden, mangel
paa vedligeholdelse olgn.). *Efter ønske voxte
volden,

|
Dannevirke kaldt, | Som har

mangen tørning holden,
|
Før dend slet

forfaldt. LEok. (PSyv. Viser.(1695). 586). du
fiorde . . den faste stad tU en forfalden
ob (1871: en Gruushoh). Es.25.2(Chr.VI).

de settes udi Mulet og Penge-Straf, som
bleve overbevisede at have ladet deres
Jorde og Agre forfalde. Holb.Ep. 1.270.
Slottet selv bestod af fire to Etagers Læn-
ger og et Taarn . . Det laante Amtet sit

Navn, forfaldt dernæst og forsvandt om-

sider . . lige til Grundstenene. Etlar.Dan»
paaLadebro.(1905).l. Vejene ind til Gaar-
den forfaldt og groede tH. JVJens.NH.54.
Feilb. nu især part. forfalden brugt som
adj.: (i olm. spr. kun om bygning olgn.}

faldefærdig; (stærkt) medtaget (af tiden
olgn.). en Mand, som . . Himlen selv har
skikket os, for at bringe vores Gods i god
Stand, da det var saa forfaldet PAHeib.

10 Sk.1.262. et forfaldent Taarn, den første-

egentlige Ruin, jeg havde seet. Bagges.
DV.VIII.410. *Hist i en Vraa den (o: har-
pen) hænger,

|
Forfalden og forladt. Oehl.

L.I.129. en gammel, yderst forfalden Straa-
hat.Etlar.SB.24. Der var egentlig to Gaarde,,
men den ene stod ubeboet og forfalden. Søi-
berg.FLP.26. Denne Allé var meget forfal-

den. Danw5^ave6r.^37.9'/'. (sj.) Forfalden-
hed. vAph.(1759). JVJens.H.105. 1.2) (nu

20 sj.) om mennesker og deres egenskaber olgn.:-

miste (noget af) sin styrke og kraft; svæk-
kes; blive skrøbelig, min kraft er for-

falden (1871 : brudtj for min misgiernings
skyld. Ps.31.11(Chr.VI). Skriften vidner, at

(Moses's) Øyen ikke vare dumme, og hans
Sind ikke forfaldet. Holb.JHJ.158. (han
blev daglig) skrøbeligere og meere for-

falden, saa at mand nock saae hånd icke
længe kunde leve. Seidelin.205. spec. (1. br.)

30 om ansigtet ell. ansigtstrækkene olgn.: tiltrods

for den skarpe Næse, de forfaldne (o: hær-
gede) Træk, er der noget Interessant i det
Physionomie. Gylb.lX.37. der straaler en
Tankernes stærke Skønhed ud i de for-

faldne Træk (o : paa busten af Homer). Fr
Poulsen.Dengr.Kunst.(1905).136. jf. bet. 1.1

:

hans tænder er meget forfaldne (o: an-
grebne)

i t lad dit ansigt ikke forfalde

(1871: vise Modløshed). Jud. 6.6(Chr. VI)..

i) 1.3) (CP, 1. br.) overf. om udvikling bort fra
en vis normal, ordnet tilstand: komme ell.

være i en (meget) daarlig forfatning;
være i nedgang ell. (indre) opløsning;
(true med at) gaa til grunde, en god
Bormester (kan) ved gode Love støbe
Republiqven om igien, naar den forfalder.

Holb.Kandst.IV.1. Kongens fornemste Øje-
merke var at understøtte de forfaldne Pro-
testantske Sager. sa.DH.II.680. det, som

50 er forfaldet hos det menneskelige Kiøn,.

er Uskyldighedens Stand. Buge.FT.179.
Hrz.XV.338. Fra Kjøbenhavn erfarer jeg^

at det slet ikke gaar Dig godt, og at —
undskyld, at jeg taler rent ud — Du er
udsat for at forfalde. Schand.lJM.298. det
musikalsk set saa fattige, saa ynkeligt for-

faldne og tilstøvede lille Danmark. Pol."/x

1921.7.sp.3.

2) (jf. II. falde 5.i og forefalde 1 ; i talespr.

60 1. br. og næsten kun som part. adj.) om per-

son(s tilbøjelighed i daarlig retning) : komme
ell. være kommet i en vis vanemæssig (dadel-

værdig) tilstanden, virksomhed; hengive sig

til en vis (daarlig) vane ell. tilbøjelighed ; hen-
falde (til), især i forb. m. præp. til ell. f i

(Holb.JDH.1.42. sa.Hh.JI.463. EilscKPhiU
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hist.5). hvor kand dog unge Mennisker for-

falde til Galskab. Eolb.MascIII.lO. (druk-

kenskab) er langt fra mig; Herre, forbarm
dig over mig, at jeg aldrig forfalder dertil.

Ew. VIII. 58. Aftenerne passeerer jeg .

.

ved at vinde Garn med Fruen, i sidste

Fald tænker jeg paa salig Hercules, som
forfaldt til qvindelige Arb eider. fi^an«.
PD.216. Befolkningen er i høieste Grad
forfalden til en Ladhed og Ulyst til Ar-
heide. StBille.Gal.III.95. det nyttede ikke
at forfalde til Spekulationer. Han maatte
se at nedkæmpe deime overdrevne Føl-

somhed. Pont.LP.VII.38. gamle Kvinder
(skal) ikke bagtale, ikke være forfaldne

(1819: hengivne j til megen Vin, men være
Lærere i, hvad godt er. Tit.2. 3(1907).
(spøg.:) Det er kun de første Skridt (o:

m. h. t. hjemniebad og gymnastik), der maa-
ske er lidt ubehagelige. Du vil snart blive

saa „forfalden" til disse livsforyngende
Minutter, at Du ikke for nogen Pris vil

undvære dem. JPMuller.MitSystem.*(1904).
83. forfalde ell. være forfalden til drik, se

Drik 2 slutn. H abs. : hengive sig tU drik; blive
drikfældig. I den første Tid tumlede og
sloges han mere end han svirede; lidt

efter lidt forfaldt han imidlertid. JFJe««.
NH.53. især i part. forfalden: drik-
fældig; fordrukken. YSO. han (var)

endnu ikke rent forfalden, men pimpede
kun saa sm&at. Blich.III.105. Skioldb.SM.4.

jf. (sj.) Forfaldenhed. JakKnu.In.235.
3) (jf. n. falde bs) om mer ell. mindre

hurtig, ufrivillig eU. tilfældig over-
gang til en vis tilstand eU. situation.

3.1) (nu næppe br.) om forbrudt gods olgn.:

forfalde eU. være forfalden til en,

tilfalde en som ejendom, (ingen) som over-
bevisis at være affalden til den Papistiske
Religion maa tage nogen Arv, men den
skal være forfalden tn hans næste Slegt.

DL.6—1—1. hvis de ikke løsede Pantet
inden vis Tid, skulde det forfalde til ham.
Holb.llJ.IV.6. Ufortoldede Varer forfalde
til Kongen.750. 3.2) (jf. H. falde 6.2; iscer

T og jur.) om fordring (præstation): være
at erlægge i henhold til kontraktmæssig af-
tage; være at betale (fordi betalingsfristen

er udløbet; jf. Forfalds -dag, -tid^. vAph.
(1764). den Vexel paa 5000 Pund var i

Dag forfalden, og skulde prompte ud-
hetales. PAHeib.SkJII.50. Naar Huslejen
er forfalden, kan De blot indbetale den
paa Kontoret. DrachmJ'J.109. Lassen.SO.
137. forfalde til udbetaling ! jf.: Gods-
vogne skal . . inden de forfalder til Re-
vision (o: inden deres tid til revision kom-
mer) . . beklæbes med gule Meldesedler.
DSB.Matr.II.28.

|| f om betalingstermin

:

indtræffe; komme. Fanden . . angriber ingen
førend den stipulerede Tiid er forfalden.
Holb.Ep.1.324. 3j) (nu sj.) om person: if.

skæbnens bestemmelse, en vis myndigheds af-
gørelse olgn. komme i en vis ubehagelig
tilstand, (især i forb. m.præp.i). det var

mig aldeelis ukiert, at være forfalden i

slig ueenighed med Ham. JJuel.153. (han)
forfaldt for nogle Aar i en vidtiøftig Vvo-
ces. Cit.l736.(fySaml.4R.III.252). lor at

undgaae en Vanskelighed . . er man for-

falden i tusinde 3indie.Eilsch.PhilBrev.83.

Derved forfaldt han i en haard Sygdom.
VSO. H især m. h. t. straf: ifalde; blive
idømt. MandafVtl720.§6. Udi saadan Straf

10 skulde . . enhver af dem, der paa saadanne
Steder spille . . være forfalden. S/ampe.J.77.
hvo det gjorde, forfaldt i to Mark Gulds
Bøder. Grundtv.Saxo.1.269. I (er) forfalden
i den hellige Kirkes 'BsLndlBlich.II.559. m.
præp. til: Indbyder nogen . . saadanne til

Fadder . . da skal hånd derfor . . være for-

falden . . til at staa aabenbare Skrifte. DL.
2—9—13. (Jesus) var et Menneske, som
forfaldt til sin Datids Straf. JVJens.H.144.

20 m. præp. under: være underkastet. Fade-
ren for et saa skadeligt Anlæg (o : anslag)
(var) forfalden under den literariske Told-
bods Inkvisition.PAHeib.VS.45. uden præp.,
m.angivelse af bodens størrelse: være (kendt)
pligtig til at udrede, lader hånd gaa
Dom over sig, da er hånd forfalden til

Sagsøgeren tre Lod Sølv. DL.3—13—39.
^ (jf. n, falde 4:) f bevæge sig ell. fø-

res (især: tilfældigt eli. ufrivilligt) i en vis

30 retning ell. hen imod et vist maal. 4.1) (jf.
n. falde 4.3^ om skib (ell. den styrende):

drive; komme. Hånd er forfalden med
skibet derhen. Moth.^F329. dend 2 Januarii
forfaldt (Ove Gedde) imellem Lozard og
Falmuth, og dend 4 Februarii saae hånd
Næsset og det høye Land af Lister i Norge.
Slange. ChrlV. 478. Siden forfaldt de udi
lisen, saa Skibet . . aldeeles undergik. CP
Eothe.MQ.II.534. Forfalde fra sit Løb, som

40 Skibe (o: blive drevet ud af sin kurs). vAph.
(1764). 4.2) overf.; om samtale olgn.: tage
en vis retning; komme bort fra det
oprindelige emne. her forfalder I uden
for det vi begyndte vor Discours om.
Holb.Sami.l7. Men jeg forfalder alt for
langt. Dog torde det være en pardonable
Digression. Buge.FT.33.

jj (jf. H. falde is)
i forb. m. paa: rettes imod; falde paa.
Naar Anmerkning er giort over Væiret,

50 forfalder hendes Andagt (o: opmærksom'
hed) paa Sættet (o : Jmaropsætningen). Eilsch.
F.18. smst.159.

IL forfalde, v. se forefalde.

forfalden, part. adj. se u. L forfalde.

Forfalds-, i ssgr. 1) af 1. Forfald (jf.
forfalds-løs, -vidne); 2) a/" H. Forfald ;}/.

;

„Tonen . . er paa første Stavelse." YSO.,
nu paa anden. -Aa^, en. [n.3.2] (jur. og
T; jf. -tid 2). hvis hånd ikke otte Dage

60 efter Forfaldsdag betaler, da bør den, som
Vexelen skal betalis til, at protestere.
DL.5—14—15. Nørreg.Privatr.111.131. Han
har i (ti aar) aldrig betalt sin Leje, men
naar Forfaldsdagen kommer, gør han om
Morgenen sin Vært et Besøg. Brandes.
X.59. -les, adj. [1.2] (sj.; nu næppe br.)
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som ikke har noget lovligt forfald. MO.
03 -periode, en. [II.I.2] (jf. -tid 1). For
den, der blot søger klare Standpunkter,
maa (Alexander den stores tid) stille sig
som en Forfaldsperiode i Tankens- Hi-
storie. TroelsL.XIIL89. -tid, en. 1) [II.I.2]

G) (jf. -periodej. Hvad der ikke bliver i

denne Strøm, det glider ned ad Forfalds-
tidernes (Brandes.E.26: Decadencens^ og
tager Vejen til Byzants. Brandes. IV. 13.

2) [II.3.2] (jur. og Y; jf -dag). Holb.Ep.I.
324. Lassen.A0.11. Aakj.YB.273. -vidne,
et. [1.2] (jur.; nu næppe br.) person, som be-

vidner en andens forfald. VSO. MO.
forfaimet;, adj. (jf. ænyd. glda. for-

falnet; nu næppe br.) som er blevet (stærkt)

falmet (i.2). en dunkel og forfalmet grøn
Farve. Eilsch.Philhist.l9.

forfalske, v. [for'fal'sga] -ede. vbs. (nu
næppe br.) -else (Holb.DNB.569.596), -ning
(s. d.). (ænyd. d. s., fsv. forfalska, jjf. mnt.
vorvelschen, hty. verfålschen; sml. falske,

falskne)
I) fj/. IL falsk 3.1; især jur.) i bedrage-

risk øjemed omforme (forandre) noget
(til noget ringere) ell. frembringe noget,

der ikke (helt) er det, det gives ud for
at være; eftergøre (nu især om varer,

spec. fødemidler). Sælger nogen forfalskede
Vare, som hånd enten selv haver forfalsket,

eller viste, at de vare forfalskede. DL.6—
18—4. Understaar sig nogen . . at forfalske

Kongens Mynt. smst.6—18—2. Et forfalsket

'Dokviment.VSO.(jfSaUVII.719). De for-

falskede Regninger. Ing.EF.VII.UO. (næ-
ringsmidlerne) ere forfalskede ved Tilsæt-
ning af giftige Stotter.OBloeh.D.U.257. ||

(jf. II. falsk 2.1^ m. h. t. maal og vægt : VSO.
MO. billedl. : *Vi tuskede som Jøder, hver
i sin egen Bod;

|
vi vidste, at vi vejed

med forfalskede Vægte. LCNiels.ML.37. 2)

O forandre noget, saa at den oprinde-
lige, ægte beskaffenhed gaar tabt.

2.1) m. h. t. ytring olgn.: fordreje; for-
vanske, (vi) forfalske . . ikke Guds Ord.
2Cor.4.2. Holb.Hh.1.225. jeg (blev) beskyldt
for . . at have fordreiet og forfalsket Do-
centens Foredrag. Ing.EF.III.27. Vi skulle
ikke letsindigt forfalske det apostoliske
Ord. Kierk.Il1.290. 2.2) fordærve (I.3). *Da
bliver snart forfalsket meer og meer

|
Det

rene Sind,
|
hvorefter Jesus seer. JBrors.

222. de ødelæggende, forfalskende Ind-
flydelser, som havde gjort sig gjældende
overfor den danske Bondestand lige ind-
til vore Dage. JakKnu.A.92. Smagen i vore
Dages brede Lag er ikke „bred" eller en-
kel, den er simpelthen forfalsket, forklud-
ret, sa. ('Simes^Di^.Se;. CP Forfalsker,
en. (1. br.; jf. Falsknerj. 1) til forfalske 1.

Moth.^F329. Iblant de falske (gavebreve)
ere adskiellige smeddede af den berømte
Forfalsker Francois de Rosieres. FrSneed.
1.372. Til de smaa Forfalskere, der give
Mælk, Smør og andre Levnetsmidler for-

skjeUige Tilsætninger, komme . . de store

Forfalskere. OpfB.^VIII.390. 2) til forfal-
ske 2(.i). de gamle Historiers Forfalskere.
Holb.Ep.IIL43. C3 Forfalskning, en.

fit. (især i bet. 2) -er. (vbs. til forfalske) 1)
som vbs. Moth.F52. VSO.

||
(til forfalske 1).

(han) sad i Tugthuset for Forfalskning af
Dokumenter.-Sc/iand.TF.II.378. Goos.Il.54.
Forfalskning er enhver Behandling af en
Vare, hvorved denne faar en ringere Vær-

10 di, end Køberen er berettiget til at vente.
VareL.-243.

||
(til forfalske 2.i;. (bort) med

Forfalskninger . . i Fædrelandets Historie.
Engelst.Nat.64. 0rst.VII.34.

\\
(>/. forfalske

2.2^. Stemningens Udebliven eller Forfalsk-
ning har det Comiske udenfor sig som sin
Y\enåe.Kierk.IV.287. 2) (1. br.) konkr.:vare,
som er forfalsket (1). Ingen Handelsvare
har fremkaldt saa mange bedrageriske
Blandinger, Surrogater og Forfalskninger

20 af alle Slags som . . Krydderierne. OpfB}
VI.206.

1. For-fang, et. 1) (fisk.) det stykke af
en fiskesnøre, som sidder imellem den egent-
lige line og krogen; forløber; fortømme;
tavse, jeg sidder agterude . . med Fiske-
stangen i Haanden . . paa Enden af Snoren
et Forfang: et Hestehaar med Svirre og
enten en Flue . . eller en Konstfisk. Bogan.
11.116. Forfanget skal yderligere end selve

30 Linen gøre det vanskeligt for Fisken at
opdage, at Agnen ikke er fritsvævende i

Vandet. Fedders.FF.14. 2) ^ det stykke af
en haandlodline, som gaar fra loddet til den
ters, hvormed man holder paa linen, naar
loddet kastes; ogs.: line ell. tyndere trosse,

der fører fra en genstand, der slæbes ell. er

fortøjet, til den egentlige slæbe- ell. fortøj-

ningstrosse, for at dennes vægt ikke skal tynge

for stærkt paa genstanden. Scheller.MarO.
H. Forfang, en. [foorifai],'] (ænyd. glda.

d. s.; fra mnt. vorvank; egl. vbs. tilforfange

1 ; jf. forfængelig ; nu kun dial. ell. foræld.)
indgreb i ens rettighed; forurettelse; ska-
de; afbræk; hindring, (enhver maa) sdél-

ge sine Vare til hvem hånd vil; Dog at

det ikke skeer Kongen paa hans Rettig-
hed til Forfang .DL..9—i5—^5. uden nogen
Sinckelse, Hinder eller Forfang. KomGrøn-
neg.II.282. Han deelte sin Tiid mellem

so sine Forretninger, sine Bøger, og Venne-
omgang, uden at det eene nogen Tiid

giorde det andet mindste Forfang. Rahb.
Tilsk.1795.588. (vilde) Nogen paa Trods
forholde en Anden hans Plads, da bad
den, som Forfang skedte, blot begge Side-

mænd drages til Minde. Grundtv.Saxo.il.

320. MDL. (fynsk), (ulvene) brød ind i

Gaarde og Fæhuse . . de fattige Bønder
til stor Skade og Forfang. BerLiisb.GD.37.

60 t forfange, v. -ede. vbs. -else (s. d.),

jf. II. Forfang. (ænyd. d. s. (i bet. 1), æda.

forfangæ, forhindre (JyLov.Fort.); fra mnt
vorvangen, hty. verfangen, egl: gribe (og

holde fast) (jf. forfaa^; bet, 2 fra ty. sich ver-

fangen (mnt. sik vorvangen); j/. forfangen)

1) forurette. Moth.F19. 2) refl.; om hest:
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blive forfangen. Hesten har forfanget

sig i Vandet. FSO. MO. f Forfangrelse,
en. d. s. s. Forfangenhed 1. Moth.F20. VSO.
forfangen, part. adj. [f(nr'fai\'(a)D] (i*^

næppe 6r. -fanget. Abildg.Heste-ogQvæg-Læge.
(17?0).41. Deraf blive Hestene forfangede.
VSO.). {efter ty. verfangen, egl. perf. part.

af verfangen, se forfange (2); opr. bet:
hindret ell. hemmet i sin frie bevægelse; vet.

og landbr.) 1) især (vet.: kun) om hest: an-
grebet af en ved forkølelse, overanstrengelse

eU. overfodring opstaaet betændelse i ho-
vens (især forhovens) læderhud (saa at

dyret kun med besvær kan bevæge sig, kan
faa deformitet i hovene olgn.); tidligere m.
mere ubestemt bet.: angrebet af en ved for-

kølelse osv. opstaaet sygdom, der gør dyret

halt, stift i bagkroppen, stakaandet
olgn. Moth.FlO. Forfangenhed . . er det
samme som Forkiølelses-Gigt hos Men-
nesker (og) giør Hesten halt eUer stiv i

et eller flere Lemmer eller i den gandske
Krop, saa at den vanskelig kan gaae elier

bevæge den forfangne Deel. Abildg.Heste-
ogQvæg-Læge.(1783).44. Naar en Hest bliver
forfangen, som kan skee, naar den løber
mod Vinden i stærk Blæst. Begtr.SjæU.II.
382. Blich.III.392. GCWith.Vetei-inairvi-
denskab.(1836).458. Aakj.VF.99. LandbO.
11.189. forfangen bevægelse, ('rc^^ or»

den særlige maaae, hvorpaa en forfangen hest

bevæger sig. OrdbS.
||

(sj.) om hund: vAph.
(1764). 'efæger, sørg vel for Hundene ..

|

den stakkels Kjøter er ioTtzngenJLemb.Shak.
XVII.116.

II (1. br.) iscer om person: stak-
aandet. mit Aandedræt . , er (ikke) for-

fangent, mit Knæled ikke slappet. Ft/A^n<l.
AD.22. (troldene) hostede forfangent og gik
i JoTåen.JVJens.Skibet.(1912).241. overf.:

et Modersmaal, der ikke stønner forfan-
gent i den vanskelige Tanke. Kierk.VI.454.

jf-'- jeg blev lidt forfangen i tobakken
(o: fik ildebefindende, kvalme olgn.) '< (sj.:)

kejtet; ubehjælpsom. Piero di Cosimos
forfangne Forsøg paa at hæve sig op i an-
iik Mytologis Sfærer og tegne fantastiske
\]hyTeT.VVed.BB.409. 2) om kvæg: som
har betændelse i haseleddene; (dial.)

ogs.: som har forædt sig olgn. GCWith.Huus-
dyravlen.(1842).343. Jeg har ellers en Kvie,
der er noget Kom forfangen — ikke saa
det betyder noget — men kanske Dyr-
lægen kunde sige et Raad. JFJens.^jP.
58. -hed, en. (vet. og landbr.) 1) til for-
fangen 1 (jf. Forfangelse). AbUdg. Heste-og
Qvæg-Læge.(1783).44. Aakj.VF.99. LandbO.
11.188.

IJ
(sj.) overf.: kejtetlied; ubehjælp-

somhed. VVed.BB.413. 2) til forfangen 2.

GC With. Hmisdyravlen. (1842). 343. Beden
gaar paa det grønne Rugland og æder
sig en Forfangenhed til. Bregend.HB.31.
LandbO.III.37 7.

For-fangst, en. [V.2.i] (jæg., nu næppe
Ir.) (lejlighed til) fangst forud for en anden.
Han maa gierne have Forfangsten. MO.
D&H. jf.: den mig for Dueslaget bevil-

gede For f angstret. i2aW).l^orf.J.456. Ka-
per. D&H.
forfare, v. [fmr'fa'ra] præt. (nu især i

bet. 2) -ede (i bet. B og 4:'. Moth}F329. MO.
TroelsL.lX.46. Esp.82. Kvæmd.); part. (nu
især i bet. 2) -et (i bet. B og 4:-. lMos.S0J27
(Chr.Vl). Ew.Vl.173. MO. Esp.82). vbs. f
-else (MothJ'74), -mg (s. d.). (ænyd. d. s.,

glda. d. s. i bet. 1j (GldaKrøn.126) og 4
10 (Kalk.1.624), glda. æda. forfaræs, ødelægges,

oldn. fyrirfara, tilintetgøre, forspilde, fyrir-

farask, blive til intet, din, mnt. vorvaren, for-

gaa .(dø), opbruge, opslide, forspilde, under-
søge, erfare, hty. verfahren, forgaa, bære sig

ad (paa en vis maade), flytte, transportere,

Il
bet. 1.1 er muligvis opr. nordisk; de andre

bet. skyldes mnt. ell. hty. paavirkning)

1) (nu kun dial.) jf. VI. for- 2. i.i) øde-
lægge; lade gaa til grunde, forfalde

20 olgn.;ipass. forfares, ødelægges; tage skade;

forfalde (I.l). saa stor en Mængde (sild)

kand ikke saa hastig komme i Salt, at jo
noget torfares. KSelskSkr.X.194. Hvad der
hyttes paa Gaarden om Sommeren, for-

fares om Vinteren. Junge. 135. jf. PMol-
ler. Ordbok ofver hallåndska landskapsmålet.

(1858). 51. 1.2) intr.: ødelægges; gaa til

grunde; forfalde (I.l). Alting forfarer
med Tiden. FSO. lade en Gaard forfare.

30 Junge.378. *For os du (o: Jesus) dalede,
|

For os du blegnede,
|
Lad os ei forfare!

Grundtv.SSJ.35L
2) rl^ flytte (personer ell. ting) fra et sted

til et andet. Harboe.MarO. bare de snart
var ovre ved den Bøje, at Trossen skulde
forfares igen. BerLiisb^.105. smst.8o. Saa
længe Lodlinen løber ud, forfarer Klem-
men sig paa Linen. Sal.XI.935. spec: flytte
en talje længere frem paa det tov, den er

40 fastgjort paa, og som der hales af. Funch.
MarO.lI.45. ScheUer.MarO.

3) (nu næppe br.) gaa til værks (med no-
get paa en vis maade); bære sig ad (med);
handle (jf. II. fare B); især m. præp. med
(si. mod^; behandle (2). Instruction, hvor-
efter Auditeureme . . i Processens Maade
formlig og retmæssig at forfare, sig sk^
rette og forholde. MR.1706.130. Jupiter vil

forfare med dig, som dine Gieminger for-

so tiene. Eilsch.PhilBrev.233. dersom man da
havde forfaret lemfældigere med ham,
skulde han aldrig have drevet det tU den
Yderlighed. Ew.VI.173. vidste han sig ikke
sikker for, at hans individuelle Stemme
offentlig blev fremsat og drøftet, saa vilde
han gandske vist forfare (2.udg.l75: handle)
meget forsigtigere med at give den. Birck-
ner.Tr.l44. Førend det ved Danehoffet er
afgjort, hvorledes der skal forfares mod

60 Marsk Stig . . kan jeg intet afgjørende
Skridt foretage. Ing.ÉM.III.42. (familien)
maa være uvidende om, hvorledes man
faa Mil paa den anden Side af Sundet
forfarer med dens Aner (o: flytter de af-
dødes kister). Holst.V.126. siden jeg talte

om Spillet, bør jeg dog fortælle, hvorledes

V. Rentrykt Vn 1822 28
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man forfarer dermed paa Helligdage. -B

Munter.EJ.154.
4) {egl.: gennemvandre og gennemsøge, jf.

no. forfara, hollandsk forfara, mnt. vorvaren

;

nu kun dial., poet. ell. foræld.; jf.: „erfare

er brugeligere."v^^A/i764j; „bruges meest
i ældre Slå-ifter." VSO. ; se forfaren) gennem
undersøgelse, forespørgsel olgn. skaffe sig kund-
skab ell. vished om noget; undersøge; ud-
forske; faa besked om; erfare (jf.PE
MulV25). Dommeren (skal) grandgive-
ligen granske og forfare alle de Vidnis-
byrd paa baade sider. Di.i

—

13—11. (jeg)

udsendte ham for at forfare (1819: erfare;

1907: faa Besked omj eders troe. irAes.5.5

(Chr.VI). Brors.58. nogle af Jarl Hakons
Mænd . . skulde forfare Leiligheden og
udforske, om ikke Thorleifr opholdt sig

paa disse Steder. Hauch.V. 258. *imorgen
er der atter en Dag,

|
Da vil jeg hende

Erøve og forfare den Sag.Winth.VI.197.
•ette skal . . nærmere forfares. J.DJør^'.

M.146. NMøll.E.47. Esp.82. Feilb. jf.: *Vi
flagred bort fra Hjemmets Strand . .

|
For

at besee det vælske Land
| Og Verden at

forfare (o: lære at kende). CKMolb.SD.léé.
(nu næppe br.) intr., m. præp. om: (prov-

sterne) skulle og forfare om Kirkernis Ind-
komster. Z)L.-2

—

16—9.
II

(dial.) undersøge
en kvinde ell. et hundyr for at konstatere svan-
gerskab, drægtighed. JordemodeTen forfarer

nos Barselkonen. MDL. Jeg forfarede efter

Kalven. Kvæmd. || sjældnere uden forestilling

om nogen undersøgelse, udspørgen olgn. : gen-
nem oplevelse olgn. komme til en vis viden;

erfare, jeg haver forfaret (1871: haver
en Anelse omj, at Herren haver velsignet
mig. lMos.30.27(Chr.VI). Man kan bedst .

.

tale om Det, man har oplevet og forfaret.

Sibb.II.159.

forfaren, part. adj. [f(i)r'fa'r(8)n] grad-
bøjn. i alm. ved mere og mest, dog ogs.:

kamp. forfamere (Kierk.YI.414), superl. for-

famest (Lavsartikler^^lil707.§4), f forfarenst

(Holb.Éh.II.146). (ænyd. fsv. d. s.; fra mnt.
vorvaren, egl. part. af vorvaren, se for-

fare (4:);jf. befaren; „Bruges meest i ældre
Skrifter, og i dets Sted er erfaren . . nu
kommet i Brng.^VSO.; nu 1. br., mest spøg.

ell. nedsæt.) som har forfaret (4) meget; dre-
ven; erfaren (1); kyndig; i forb. m. i:

forfaren i Lov og Ræt. IIøysg.S.151. (jeg

er ikke) meget forfaren i at raade Runer.
Hauch.II.329. en dansk Billedhugger, der
er meget berejst og forfaren i antike Mo-
numenter. Jia«^e.JiJ.40. Hun er forfaren
i flere fremmede Tungemaal og mange
skønne Videnskaber. iVaws.lf. 5^. AndNx.
PE.II.2. attrib.: Endelig paatog sig en
forfaren Mand i Medicinen at curere ham.
Eolb.Jep.n.3. en i letfærdige Elskov-Hi-
storier forfaren Mand. Kierk.VII. 543. En
i Fransk ikke synderlig forfaren Læser
vil aldeles ikke opdage, at der her er
Noget, man kunde kalde Stil. Brandes.VI.
287.

II (jf. erfaren 1.2^ abs.: klog; dygtig;

rutineret, den, som er meget forfaren^
vil fortælle med Forstand, Sir.34.9. gamle
forfarne Mænd. JBroZ6.JSp.FJJ5. Som de nu
vare vel forfarne, funde de snart Aarer
(o: i et bjergværk). Oehl.VS.lO. De (skal jo)
være et helt Stykke af en Jurist, en for-
faren Lovkyndig. Pont.LB.106. den vel for-
farne Afrikarejsende. NaturensV. 1912. 274.
ordspr.: Forfaren Mand er god at giæste.

10 YSO. (jf. erfaren 1.2 slutn.). || spec: som
har almen menneske- og verdenskundskab ; ogs.

(nedsæt.) : som har levet med i letsindigt ver-

densliv olgn. En ung forfaren og forgældet
Verdensmand opfordres af sin gamle rige
Onkel, der er ked af at betale hans Gæld,
til at indgaa et fordelagtigt Parti. Brandes.
XIII.324. jeg henfaldt til at tænke over,,

at dette Ulle forfarne Menneske forstod
alt uden just at kysse. JVJens.IMJOl.

\\

20 (jf- erfaren 1.3^ om ytringer, meninger olgn.:

som beror paa, vidner om erfaring, (hun)
var ganske kjøn . . men Udtrykket var
lidt forfarent og STpidst. IstedMøller.Ilsebil.

(1904). 28. Forfaren-hed, en. (ænyd.
d. s.; jf. Erfarenhed, Forfaring; nu sj.) 1)

den egenskab ell. det forhold at være forfaren;
erfaring (2.2). i forb. m. i: Søe-Kyndighed
og^ Forfarenhed i Skihs-Yæsen. Slange.Chr
IV.933. den fromme Erkebisps Lærdom

30 og Forfarenhed i boglige Kunster. Jn^.FS.
1.18. Kierk.VI.89. abs.: Megen Forfaren-
hed er de Gamles Krone. Sir.25.6. Holb.
Hh.II.429. dog er han trods al sin For-
stand paa Verden, trods al sin Forfaren-,
hed, endnu et Barn. Kierk.II.168. (foræld. :)

komme de Søgende . . til Hjælp med sin

Visdom og Forfarenhed. JPJac.J.i58. 2)
d. s. s. Erfaring 1. Det er . , en afgjort Sag,
som Forfarenhed med utallige Exempler

40 har beviist. Tychon.AB.46. Robinson.1.200.
Forfarenhed viser . . at alt omskiftes, og
det er ikke alt Guld, der glimrer. TroelsL.

XII.113. især i udtr. som vide noget af
forfarenhed (jf. u. Erfaring i). Kingo.
254. mand veed jo af Forfarenhed, at den
Mad, som smager vel for friske Folk, er

beesk for de Syge. FrHorn.PM.ll. Høysg.
S.254. Forfaring, en. flt. (i bet. 3) -er.

(ænyd. d. s.; vbs. til forfare) 1) ^ som vbs.

50 til forfare 2. (barken) førtes med en ny
Forfaring af Trosser op gennem Broen.
BerLiisb.S.104. 2) f til forfare 3: adfærd;
fremfærd; fremgangsmaade. Jeg kunde
icke taale at ansee Hændes haarde For-
faring imod Ham. Kom Grønneg.II.28. 3) (ny,

vist kun dial.) til forfare 4: erfaring. Skri-

benten bindes til andres Beretninger eUer

og til eget Øyesyn og Forfaring. jBPo«^.

Atlas.II.a2v. (jf. u. Erfaring 1:) Jeg veed,

60 Velbaarne Herre, af en bedrøvelig For-
faring, at jeg er i Deres Yo\d. Pamela.

1.470.
II (jf. Erfaring 2) om resultatet af op-

levelser, iagttagelser olgn. Taaber arve Daar-

skab. Snilde krones med Forfaring. Ords.

14.18(Lindberg). Feilb. f i flt.: (I) hafve
store Forfaringer og Prøfver paa Kongens
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Yensksib.Wing.Curt.50. | komme i for-
faring (om), (nu næppe br.) komme i er-

faring (3) om; forfare; erfare (2). om hun
kommer i vis Forfaring, at hånd haver een
anden Hustrue, da be£iver hun Hoer. DL.
3—16—16—8. (vi) ere komne i Forfaring,
hvorledes , . dette Folk altid staaer hver
Mand i Veien med Modvillighed. St.tEsth.

13.5. naar han var bleven vred og for-

tørnet paa nogen af sine Venner, og han lo

siden betænkte sig, og kom i bedre For-
faring, elskte han derefter samme Ven
langt meere, end tilforn. CPRothe.MQ.I.19.
At Komme i Forfaring om noget. FSO.
For-farve, en. [VJ2.i] (mal.) farve, som

paasmøres væg olgn., før man giver den dens
endelige udstyrelse (fx. med tapet), (limfarver
er) ikke saa holdbare som Oliefarver og
kunne kun benyttes paa indvendige Vægge,
ofte som Forfarve paa frisk Kalkmørtel. 20

Sal.XI.831.

\ forfastet, pari. adj. [fatr'fa'sds^] som
er sulten (og medtaget) afat have fastet; ud-
hungret. I er bleven mig saa alvorlig og
høitidelig, som en forfastet Klerk. lng.EM.
11.11.

Forfatning, en. [fmrifadnen,] flt. -er.

{efter ty. verfassung; vbs. til forfatte)

1) t (jf- Forfattelse 1) sammenføjeise ; til-

beredelse. Moth.F25. 30

2) t som vbs. til forfatte 2; t forb. m.
gen.: Italienske Comoedier (aav) Anled-
ning til gode Comoediers FonatningJEToZfe.
Epy.220. StampeJ.272. (Langebek) havde
paataget sig dette Verks Forfatning.Tffo/"-
man.Adelsmænd.I.(1777)jnr.

3) t (jf. forfatte 3^ det at indrette, ordne
eU. tilvejebringe noget; ogs. (mere konJcr.) om
de foranstaltninger, der træffes (ell. er

truffet) i et vist øjemed, du haver at gøre 40

den forfatning (o: bringe dette i stand).

Moth.F25. Kongen af Danmark (var) ey
noksom . . videndes, paa hvad Grund
Bøhmernes Krigs-Væsen og andre Forfat-
ninger heToeåQ.Slange.Ch,rlV.447. \\ være
ell. staa i forfatning med (at gøre noget),
være i begreb med (at gøre noget). vAph.
(1764). H m. overgang til bet. 3; i forb.
sætte sig i forfatning, træfe (sikker-

heds)foranstaltninger ell. forberedelser, en- 50
deel af Stænderne (havde) tilraadet, at

sætte sig i behørig Forfatning, ikke til at

fortørne Ven eller Fiende i mindste Maade,
men allene til egen og Kredsens Sikker-
hed og Beskyttelse. -Sten^e.CArJF.937.

4) tilstand, hvori nogen eU. noget befin-

der sig. (kun i forb. m. en nærmere angivelse af
tilstandens (nu især: sørgelige, daarlige) ati).

4.1) i al olm. fra denne Tidspunkt begyndte
den bedrøvede Forfatning, ifald en fuld- m
kommen Forvirrelse eUers kan kaldes For-
fatning, hvori Religion og Sædelære har
været indtil vore Tider. Ew.VIII.224. Ved
viise Love havde han sat disse Lande i

en god Forfatning. Wand.MindesmJ.69. *i

denne Tingenes Forfatning | Vi har ei

Tid. OeJd.DM.90. det at vente er en yderst
kjedelig Yoriz.tnmg.Blich.IY.447. i den
Forfatning, hvori aUe Maver for Tiden be-
finde sig, vilde (punsch) være den skræk-
keligste Fordærvelse. Hos/r.(T.58. hun blev
bevæget ved at se, hvor omhyggeligt han
skjulte sin Fattigdom . . Hans faa Stykker
Linned var i en sørgelig Forfatning. J.nd
Nx.M.149. jf.flg. bet.: Min øconomiske For-
fatning havde hidtil været taalelig. Gylb.
III.37. 4.2) (nu næppe br.) om ens økono-
miske forhold, kaar. Deres Forældres For-
fatning kan hjælpes uden dette desperate
Middel (0: giftermaal for penge). PAHeib.
US.472. min Moder har ingen Seng til

mig da hendes Forfatning er Indskrænket.
HCAnd.Breve.1.3. (hun) faldt i Besvimelse,
naar (hendes mand) vilde sige et alvorligt
Ord om sin Forfatning. Hostr.T.193.

5) (jf. forfatte 3^ vedtagen ell. paa praksis
hvilend!e ordning; indretning. 5.1) (nu
sj.) i al alm. tør jeg indlader mig videre
i (o: paa at omtale) YortaXnxngen af den
ældgamle Huus-Stand, er det nødvendig
. . at besee Mennesket i dets allerufuld-
komneste Tilstand. Kraft.(Bahb.LB. 1. 13).
At Forfatningen ved Armeen i Norge
kan være anderledes, end i Danmark til

staaes gierne. Stampe.I.119. H m. overgang til

bet. 5.2: samfundsordning. Danmarks og
Norges naturlige og politiske Forfatning.
Schytte.(bogtitelJ7 7 7). Matrospresningen fa:
tvangshvervning af matroser) er en Gevæxt
i vor Forfatning. FrSneedJ.441. Bidrag til

Oplysning om Danmarks indvortes For-
fatning i de ældre Tider, især i det tret-

tendeAaihundiede.0lufs.(VidSelskAfh.ni8t.
1.235). 5.2) (polit.) en (især: paa lovgirming
hvilende) ordning af magtfordelingen i en
stat m. h. t. overhovedets forhold ttl under-
saatfeme og disses indbyrdes forhold ; stats-
skik; statsforfatning; regeringsform;
ogs.: forfatningslov; grundlov; konsti-
tution, da den forrige Nationalforsamling
drog Geistlighedens Godser ind, og ind-
førte den nye borgerlige Forfatning . .

overlod den de Geistlige, at giøre Borger-
Eeden eller ikke.FrSneedJ..322. Forbin-
delsen imeUem Monarkiets forskjelUge Dele
til et velordnet Hele (skal) opretholdes og
befæstes . . igjennem en for Behandlingen
af de fælleds Anliggender fælleds Forfat-
nxng.Eundg.^^/il852. Omstyrtningen af den
fra Fædrene modtagne Forfatning (Chr.YI:
deres forfædres s\i)ske). 2Makk.8J.7. Ind-
førelsen af en fri Forfatning ved Grund-
loven af 5. Juni lU^.Munch.S.2.

||
(be-

stemmelser, love olgn. angaaende) en større
institutions ordning og styrelse: Folkekirkens
Forfatning ordnes ved Lov. Grundl.(1849).
§80. i Forarbejderne til Universitetets For-
fatning af ^/g 1902 tog han virksom Del.
Biogr.EaandUks.I.(l 920).115.

6) t d. s. s. Fatning 2.2. (skrækken) bragte
Adelen ud af deres Forfatning. ^rS«eed.
IV2J81. Din Heftighed skal ikke bringe

28*
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mig ud af min Forfatning. Sams.(Bahh.LB.
11.471). VSO.
Forfatning^«-, i ssgr. især (polit.) af

Forfatning 5.2. -brnd, et. det første For-
fatningsbrud, den første Udstedelse af en
provisorisk Finanslov. Brandes. XII. 152.
Neergaard.J.1.825. -ed, en. (1. br.) ed, som
et lands overhoved ell. undersaatterne aflægger
om at ville overholde forfatningen. SaU VIII.
447. -kamp, en. spec. om „provisoriestri- lo

den" i Danmark 1877—1894 (jf. -strid;.

Drachm.UV.28. Mændene fra Forfatnings-
'ka.mpen.EIIenrichs.(bogtitel.l913-14). -lov,
€n. (1. br.) lov om landets forfatning (i Dan-
mark: grundlov og tronfølgelov). Kundg?l\o
1855. SaUVIII.446. -los, adj. (sj.) Bran-
des.XII.190. jf.: er det betænkt at Kirken
. . skal blive henstaaende forfatningsløs,

saa er den derfor ikke mæleløs. HNClaus.
Dekirkeligelndivider.(1867).35. GJ -mæs- 20

sig^, adj. som er i overensstemmelse med ell.

følger af forfatningen, det Ønske, (folket)

har næret, er faldet igjennem . . ved en for-

tsitnmgsmæssigXfstemnmg.Goldschm.NSM.
III.281. Landets forfatningsmæssige Ret-
tigheder. Brandes.III.392. jf: (teorien om)
Provisoriets Forfatningsmæssighed.
Hørup.III.240. -strid, en.(l.br.;jf.-kamp).
vor usalige Forfatningsstrid. i)rac/im.i'^.L

479. CJ -tro, adj. som nøje overholder ell. 30

vaager over forfatningen; konstitutionel. Kej-
serens forfatningstro (NytDMdskr.III.160 :

konstitutionelle; Sindelag. Brandes.VII.13.
O forfatte, v. [fcnr'fada] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.), jf. Forfatteri. {ænyd.
d. s.; fra mnt. vorvaten, hty. verfassen; jf.
II. fatte)

1) t fremføre (en beretning olgn.) i knap
og sammentrængt form; sammenfatte;
sammendrage, nu ville vi forklare, hvad 40

som er skeet . . kortelig forfattende (1871:
sammenfatte; de onde Krigs-vilkor.^MaA;&.
10.10(Chr. VI). det er daarligt at være viit-

løftig, før man kommer til historien, men
historien i sig selv at forfatte (1871 : sam-
mendrage; korteligen. smst.2.33(Chr.VI).

2) (jf. II. fatte 4; give sine forestillinger,

tanker olgn. (skriftligt) udtryk. 2.1) (nu
næppe br.) i særlige udtr.: forfatte (noget)
skriftligt, /"rems^iZZe skriftligt.Holb.Kandst. å)

V.3. Nu begyndte jeg alvorligen at be-
tragte og skriftlig at forfatte min nærvæ-
rende Tilstand. Éobinson.1. 104. forfatte
(noget) i pennen, føre i pennen, ville Vi
allernaadigst, at hånd det . . self udi pen-
nen forfatter og conciperer.Jwsir.7ii 705.
(Bruun.FB.II.49). Holb.Paars.158. (man)
havde begyndt at forfatte den Pythago-
riske Philosophie i Vennen.Eilsch.PhilBrev.
329. VSO. 2.2) om den aandelige virksomhed, 60

der bestaar i at ordne og sammenføje sine

forestillinger, tanker olgn. til et samlet hele

og give dem udtryk i ord (især) i skriftlig

form (digterværk, afhandling, jur. og emb.
om retslig erklæring, politisk note osv.); for-
me og nedskrive; digte; koncipere; ud-

færdige (i modsætn. til affatte betegner for-

fatte mere den „skabende" virksomhed, min-
dre selve formningen af det sproglige udtryk
ell. nedskrivningen heraf; jf. PÉMull.^360).
Mange have taget sig for, at forfatte en
Historie. Luc.1.1. Den nye lov, som (Fr.
III) lod forfatte, blev bragt udi fuldkom-
men stand under . . Christian 5. Holb.DNB.
667. Naar en Skibs Chef . . erobrer noget
fiendligt Krigs Skib, da lader han strax
forfatte over Skibet . . ved en Commission
et ordentligt Inventarium. SøkrigsA.(1752).

§937. at forfatte adskillige smaa tydske
FoesieT.Ew.VIII.146. (han) ønskede, at

Du vilde forfatte (o: skrive teksten til) en
Opera, hvori det Overnaturlige spillede en
vigtig Rolle. Ørst.Br.1.285. Han opgav der-
for at drive noget bestemt Brødstudium,
anlagde hvidt Halstørklæde og lavpullet
Hat og forfattede et stort Karakterskue-
spil i fem Akter. Tops.I.192. Hele det nye
Testamente (er) skønt forfattet af Jøder,
affattet paa Gvæsk. TroelsL.XIII.98. han
(har) forfattet et lille Bigt.VilhAnd.Topsøe.
(1922).162. II

(sj.) intr.: være forfatter. *de
forfattende Personer (o: forfatteme).Wess.
90. Der tales for Tiden saa ivrigt om Stats-

understøttelser til Forfattere. Mon det ikke
. . kunde lønne sig, at betale visse P"'or-

fattere for— ikke at forfatte? PersonligFri-
hed.l922.Nr.4.4.sp.2. 2.3) \ (refl.) d. s. s.

fatte sig (II.5.8). jeg (kan) forfatte mig me-
get laort. Falsen.1.19.

3) t (jf. II. fatte 4 slutn.) m. h. t. andre
(aands)frembringelser: udarbejde; ind-
rette; tilvejebringe, de privilegerede De-
fensions skibe, der efter den model, som
udi Kiøbenhavn forfattedes, skulde bygges.
Holb.DNB.553. Saasnart han havde bragt
det saavidt, forfattede han en Plan, lod
enhver af disse tegne derpaa hvor meget
han vilde give.Mall.SgH.261. Naar et Huus
skal bygges, saa forfatter den kloge Mand
først Grundtegningen. Falsen.1.22.

4) t d. s. s. II. fatte 3.2. Moth.F24.
- Forfattelse, en. {vbs. til forfatte) 1)

t til forfatte 1: d.s. s. Forfatning 1. Moth.
F25. 2) (nu næppe br.) til forfatte 2.2. det
som giorde (Vold. Sejr) mest berømmelig,
var den Jydske lovs forfattelse. Holb.DNB.
656. (han) vil sætte den skriftlige Forfat-

telse af de ældste og oprindelige Brud-
stykker i Genesis . . langt ned i Tiden.
Molb.F.291. jeg gjør hvad jeg kan, for at

opmuntre til gode danske Bøgers Forfat-

telse. GBernh.III.278.
\\ f konkr.: (sammen-

fattende) fortegnelse, de Apostoliske Con-
stitutioner . . indeholde en Forfattelse over
Kirkens J)iseiY>lineHolb.Kh.l04. 3) f d. s. s.

Forfatning 4. Frantzosen har . . kaldet en
vis Sinds Forfattelse Humeur eller Væd-
ske. Eilsch.Beviis.8. 4) f d. s. s. Forfatning
5.1 slutn. enhver (kirke) haver sine Love,
som den grunder sig paa udi den udvortes
Forfattelse. Holb.Eh.c2«. smst.c4v. For-
fatter, en. [fwr'fadar] (nu kun dial. For-
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fattere. Ew.VL65Jf.Eort.§139). flt.-c. (endnu
ikke hos Holb.; fra omkr. midten af 18. aarh.

efter ty. veriasser; fortrænger Autor; til for-

fatte) 1) (jf. forfatte 2.2^ person, som har
forfattet et for en større kreds, især offent-

ligheden, bestemt skrift (fortælling, digt, af-
handling olgn.). 1.1) m. nærmere bestemmelse

(hed. f. olgn.): ophavsmanden til et be-
stemt skrift, (sjældnere:) til et aktstykke

olgn.). *Den Velbehag . . | Som følger med
Forfatterie. Bagges.I.121. Oehl(CLNMynst.
M.437). (han) slog sig paa Journalistik og
Forfatteri. NatTid.^V9l903.Aft.l.sp.3. For-
fatter-inde, en. kvindelig forfatter. 1)

(Jf. Forfatter 1). Frue La Roche, Forfatter-
inden af Pomona..Bagges.DV.IX.?3. Provst-
inde W. udmærker sig som Forfatterinde,
ja endog som Digterinde. CLStrøm.U.45.

olgn. (undertiden forkortet: Forf.^. Forfat- ioBrandes.XV.255. forfatterinden fru N. N.
}

teren af Skrivelsen til de Ebræer. jEt/scA,

PhilBrev.61. den patriotiske Tilskuers ædel-
hiertede Forfatter.Eir. VIII.149. •høit Euro-
pa skatter

|
Niels Ebbesens utrolige For-

fatter (o: Sander).Bagges.V.90. Forfatteren
til nærværende Skrift nærer idetmindste
det Y{si2ib.HeihJ'ros.I.43o. hiin lille Sang .

.

hvis Forfatter De nylig vedkjendte Dem
at væve. Hauch. IV. 185. han lader disse

2) t (jf. Forfatter 2) kunstnerinde. To Blom-
sterstykker. Herpaa er Forfatterinden an-
taget som Medlem af Academiet. Charlot-
tenb.1794.17. -kort, et. (fagl.) kort i bi-

bliotekskartotek, som bærer forfatterens navn
som opslagsord. Katalogisering. (1917). 36.
-leksikoii, et. biografisk leksikon over for-
fattere. Almindeligt Forfatter-Lexicon for
Kongeriget Danmark. Erslew.(bogtitel.l84S-

Bøger „ærbødigst fra Forlæggeren* og 20 68). det er naturligvis behageligt, naar
„venligst fra Forfatteren" ligge . . uop-
skaarne paa Skrivebordet. Gjel.VaJ.7. 1.2)

person, som (især: af fag) giver sig af med
at skrive bøger olgn. (især af skønlitterær

art); skribent; digter (i modsætn. til Dig-
ter alm. brugt som titel). JSneed.I.60. Hvad
der . . maatte falde enhver Forfatter (l.udg.

:

Skribenty vanskeligt: at forberede sig ved
en omfattende Kildegranskning . . det var

Ens Arbejde vinder Bifald, og . . jeg kom-
mer da i Forfatterlexikonet. Tops.lII.483.
forfatterlig, adj. [fmr'fadarli] (sj.) adj.
til Forfatter (1). jeg var ophøiet over al for-
fatterlig Forfængelighed. Bagges.Danf.1.3.
den menneskelige, specielt forfatterlige for-
fængelighed. VilhAnd.(Dania.I.87). For»
fatter-mærke, et. forkortelse, pseudo-
nym olgn. i st. f. en forfatters egentlige navn.

migaldelesumueligt.Gnmdfø.fi V.*I.(1867). » || (fagl.:) Forfattermærke, et Mærke, der er
X jeg var bleven en læst Forfatter i det
store England. HCAnd.XII.99. *en Forfat-
ter,

I
Som for en stor Poet jeg skatter.

PalM.V.174. jeg er, som Du veed, over-
hovedet slet ikke Forfatter og skriver
kun for Din ^]s.j\å.Kierk.II.170. Fru Skram,
den rigest begavede kvindelige Forfatter
i Norden. Scftand.O.IJ.i5.9. Kort før Juli-

revolutionen slaar . . Frankrigs store For-

sammensat af Bogstaver og Tal og be-
tegner en bestemt Forfatter; er en Del
af Bognummeret. Katalogisering.(191 7). 36.
-naTn, et. Dersom Hegel havde udgivet
sin Logik . . uden Forfatternavn, uden
Aarstal.Kierk.VII.287. -post, en. (fagl.)
indførsel i et bogkatalog, anbragt utider for-
fatternavnet som opslagsord. ASSteenberg.
Folkebogsamlinger. (1900). 117. -ret , en.

fsLttere (Brandes.E.13: Sknbenter) om, de 40 (jur.) en forfatters (komponists) rettighed
danner . . Frankrigs romantiske Skole
Brandes.IV.5. forfatteren Herman Bang

j

ogs., fx. som udskrift paa breve: forfatteren
hr. N. N.

i
j/.; Filmforfatternes Under-

klasse, de tilfældige Barbersvende, der
skribler Sensationsdramer sammen. UGad.
Filmen.(1919).8. 2) f (.if- forfatte 3; m. nær-
mere bestemmelse: ophavsmand til et ar-
bejde inden for billedkunsten. Tegning

over sine værker m. h. t. optryk, honorar osv.

Enhver, der vil, kan optrykke hans Bog;
der gives ingen Forfatterret. ^rawdcs,^.
323. LovNr.l89^'>/i2l902.§3. CP -skab, et
det forhold ell. den virksomhed at være for-
fatter; ogs.: forfatterproduktion. Mynst.BlS.
111.252. JLavge.III.218. Bacons Forfatter-
skab til de Shakespeareske Værker, Bran-
des.VIII.104. Hans hele Forfatterskab er

af det Kongelige chirurgiske Academie, 50 een stor Improvisation. Fi7A^nd.^r.545. O
opført af Forfatteren. Charlottenb.1794.11
(Rembrandt) var selv Kobberstikker, og i

1633—34 leverede han Blade . . der i den
Grad vare udførte, at man kunde fristes

til at troe, deres Forfatter havde isinde,
at ombytte sin Pensel med Raderenaal og
Gravstikke. Høyen. R.275. sp. 2. Forfat-
ter-, i ssgr. af Forfatter 1(.2); udeladt er
/"æ. Forfatter-forening, -forfængelighed, -ho

-sted, et. sted i en forfatters værker, der
anføres som kilde, bevis olgn. ; kildested. JLan-
ge.II.67. Af de anførte Forfattersteder frem-
gaaer det ogsaa, hvilken Rolle den jydske
og den preussiske Kyst har spillet ved Sy-
dens Forsyning med Ea.v.SophMiill.VO.
293. O -verden, en. forfatterne som ud-
gørende en klasse ell. et samfund for sig.

Ingen i den danske Forfatterverden er
norar (Eahb.E.1.323), -personlighed, -pro- 60 fjernere fra alt Stilpusleri end han (o:Jak
duktion, -stolthed, -virksomhed. O -bane,
en. (jf. II. Bane 2.i;. dette Samfund ..lokke-
de ham ud paa Forfatterbanen.EaA6.fSams.
I.XXIX). Hrz.XII.342. Forfatteri, et.

(vbs. til forfatte 2.2; sj., især nedsæt.) for-
fattervirksomhed (især: drevet som haandværk

Knu.). DagKyh.^/nl909.1.sp.5.
forfejle, v. [fmrifai'la] -ede. vbs. (sj.)

-ing (Brandes.(Pol.^/sl907.o.sp.6)). {efter ty.

verfehlen; jf. VI. for- 2.1 samt II. fejle;
især O ell. gldgs.)

1) have uheld med sig i udførelsen af
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noget; ikke (op)naa noget tilsigtet; gribe
fejl (i); tage fejl (af), l.i) (jf II. fejle l.i;

i al olm. (Ewald) forfeilede Formen for sit

Sørgespil ved at skrive det 1 Prosa. Molh.
EL.103. Forfejle . . en Manøvre. Scheller.

MarO. m. ftg. inf. : den unge Pige forfeilede

sjeldent at see . . den Elskedes Hilsen.

Gylh.IX.42. sa.EA.365. jf: »Hvo ham (o:

Jesus) møder paa hans Naades Vej,
|
Liv

og Lægedom forfejler ej (o: kan være vis

paa). Grundtv.PS.V.359. 1.2) (jf IL fejle

1.2-3J m. h. t. maal for en bevægelse: ikke
naa (til); ikke ramme. Har hun ikke
selv fortalt mig, at Ørvarodds PUe aldrig

forfeile Maalet? Oehl.ØS.240. (han havde)
ofte skudt til Maals med Gustav og for-

feilede sjelden det sorte Midtpunkt i Ski-
ven. Ing.EF.VIII. 133. overf (jf bet. U):
Molb.Dagb.69. Saaledes forfeilede Greven
ganske det Maal, hvortU han sigtede. Gylb.
NQvel.II.231.

II
m. h. t. maal ell. retning for

en persons bevægelse : ikke (kunne) træffe
ell. finde (naa); tage fejl af; gaa fejl
af. Hånd forfeilede sin KsiC.Moth.F125.
Vi søgte et Herberg udenfor Byen . .

Kudsken forfeilede det, og kiørte forbi.

Bagges.DV.X.300. Du kan ikke forfeile

Veien: hist see vi alt Borgtaarnet. Jn^'.

EM.I.18. Bergs.BB.25. At forfejle Bøjen.
Wolfh.MarO.370. (nu 1. br.) m. person-obj.:

*søg ham . . hvor Kampen brænder he-
dest,

I

Og I vU ei forfeile ham. Bahb.
Tord.31. Bagges.DV.IX.157. han vilde bære
mit Brev til Obersten, hvis Navn er saa
bekjendt i disse Egne, at han vanskelig
kunde forfeile hsLxn. Hauch.1.401. CBernh.
VIII.68.

II
forfejle toget olgn., komme

for sent til toget olgn. i Seng turde han ikke
gaa, simpelthen af Frygt for at komme tU
at sove over sig og saa forfejle det første

Morgentog til Korsør. Tops.iI.573. Jule-

bogen. 1904. 142.
II

(sj.) m. h. t. tidspunkt:

tage fejl (af) (især: saa at man kommer
for sent). Før vil jeg udsætte mig for at

dø af Hunger . . end for at forfejle det .

.

Øjeblik, da hun træder ud paa Gaden.
PMøll.1.237.

II (sj.l intr.: Brevene til og
fra Danmark forfeile ofte. IICAnd.Breve.l.
150. 1.3) (sj.) d. s. s. IL fejle 1.4. *Man skulde
troe at see et skummelt Væsen

|
Ved

Lyden af dit Navn. Hvor vidt forfeilet.

Oehl.SO.45. 1.4) (jf bet. 1.2 samt II. fejle 2)
m. h. t. hensigt dl. virkning. || forfejle
sin hensigt olgn., (1. br.) ikke (op)naa
sin hensigt. Begge havde en Bihensigt:
den at samle Riigdomme; og denne kunde
de heller ikke vel forfeile. Ew.VI.306.
endog den ædleste Løgn forfejler sin ]Åen-
8igt.Blich.(1846).IV.208.

\\ forfejle sin
virkning, ikke have ell. faa den tilsigtede

virkning; undlade at virke (paa den ønskede
maade). (skulde) Love af denne Art kunne
forfeile deres \ukmng? Engelst.Nat.198.
Men i alt Fald, saa forfejler saadan en
lille en (giver ham et Puf) aldrig sin
Virkning. Hostr.G.156. Bogen forfejler den

højeste Virkning, et Kunstværk kan naa.
HarNiels.TTJ.103. jf. m. flg. inf: et svær-
merisk Aasyn, der ikke forfejlede at gjøre
et mer end overfladisk Indtryk paa vor
Lieutenant. Blich.IV.171.

2) part. forfejlet brugt som adj. (til bet.

l.ij; mislykket; fejlslagen, ikke selv den
mest træffende, end sige en forfeilet Vit-
tighed, slaaer nogen Aand ihjel. Grundtv.

10 Udv.III.617. *Er Alt fuldkomment. Ingen-
ting forfeilet. PalM.IIl.8. Bogen er for-

feilet; om der end er ret skjønne Steder
deri. Kierk.V. 20. en forfejlet Spekulation.
Ludv. jf.(sj.):Fortei\etheå. Kierk. VIII.
79. sj. i flg. forb. : *Kun eet forfeilet Skridt
(o: fejltrin) — og ned han styrted | I

bundløs Kløft. Oehl.XII.98. det var den
brystsyge Theolog, han havde set sam-
men med andre forfejlede Existenser hin

20 Aften paa Vinkjælderen. Schand.TF.II.367.
forferske, v. se forfriske.

forfig^te, V. se forfægte.
forftkke, v. -ede. vbs. -else (Feilb.).

(jy. ogs. befikket (Feilb.I.58.IV.30); sml.

be-, forfippet, forfimret olgn.; nu kun jy.)
skræmme; forvirre; gøre forfjamsket.
*Hvi staar du da som Lakkis Soe (o: som
et fæ) I

Og lader dig tortikke. Schandrup.
14". m. tings-obj.: bringe forvirring ell.

io uorden i noget. *Jeg hør vel du foragter
mig

I

Som en letfærdig Svikke (o : skøge)
\

Men troe du jeg skal ramme dig
| Og slet

din Sag forfikke. smst.P4 ».
|| især i part.

forfikket brugt som adj. 1. f (jf. be-
fippet 1) forskrækket; skræmt. Moth.
F154. 2. (jf. befippet 2) forvirret; for-
fjamsket. VSO. MDL. Feilb.L340.IV.154.
Mikkel (blev) jo noget forfikket, men san-
sede ligegodt at jage begge Hænderne i

^ Lommerne for at fjæle Pengene. JKattrup.
Jærnhatten.(1908).33.
For-fil, en. [V.2.i] d. s. s. Bastard-

fil. 7areL.fi807;.I.3^8. Efter Huggets Be-
skaffenhed inddeler man Filene i Grov-
file, Forfile eller Bastarder og Sletfile.

Wagn.Tekn.220.
forfile, V. -ede. {af YI. for- 2.1 og file;

nu næppe br.) file (1) (noget) for meget.
Moth.F156. overf (jftile 2.i): (hans) ind-

so til Ængstelighed afrundede og forfilede

Vers. Meisling.DE.177.
forfilme, v. [foorifil'ma] -ede. vbs. -in^

(s. d.). {jf ty. verfilmen; sj.) omdanne ttl

film; filmatisere, jeg har ladet Skue-
spillet tormme. Pol."/Bl922.3.sp.3. For-
filming, en. {egl. vbs. af forfilme; sj.)

filmatisering, (hun har) fejret sin stør-

ste kunstneriske Sejr som Frøken Julie

i en Forfilming af Strindbergs berømte
60 Skuespil, smst.

forfiltre, v. [tmr^tH'dra] -ede. vbs. -ing

(VilhAnd.FM.80). (især Cp; gøre (i høj

grad) filtret; sammenfiltre; spege. Hun
har saaledes forfiltret Garnet, at ingen kan
hitte rede deri. F/SO. || især i part. for-
filtret brugt som adj. Hans Haar er gand-
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ske forfiltret sm^f. her og der (stod) af-

blomstrede Hvidtjøm . . med deres for-

vredne . . Grene, deres forfiltrede Løv.
SophClauss.K.163. overf.: (Rahbeks versifi-

cerede oversættelser) vare (skuespillerne) til

megen Ærgrelse, formedelst hvad Ryge
kaldte „det forbandet forfiltrede Sprog".
Oversk.LJ268. (der maatte være) noget af

Tangskovenes sorte, forfiltrede Rædsel i

hendes }ia&T.JPJac.II.75. (Vald.Vedel) el-

sker . . i Stilen (at) give Læseren et Ind-
tryk af hvor indviklet og forfiltret en Tid
eller et Menneske eT.VilhAnd.FM.222.
forfimret, part. adj. (Jf. fimre; sml.

forfikket, forfippet samtjy. lorfirmet; dial^

d. s. s. befippet 2. *Jeg derfor mig angribe
skal,

I
Med Nats- og Dags Studering,

|

Som en forfimred Corporal, |
Ved nys-

endt Exercering. Tychon.(NkS4'^828a.213).

Vi (skaansk) d. s. s. befippet 1, Bietz.179.

JPorfimring^, en. (nu næppe br.) den
tilstand at være forfimret. ForSandhed.II.
171(LoUand).
for-finde, v. se forefinde.

fortine, v. [f(or'fi'na] »ræf. -ede; part.

-et, (i vers, sj.) -t (Bagger.ll.46). vbs. -elsc

(s. d.). {<vAph.(l 764); efter ty. verfeine(r)n

;

jf. forgrove; iscer O) 1) gøre fin(ere);
især (jf. IL fin Ijs): forme, danne olgn. i

retning af en mere udviklet, kultiveret (ogs.:

kræsen, forvænt) smag; forædle; kulti-
vere; gøre (mere) raffineret. At forfine

Manufacturvarer.FSO. I alle Haandværks-
grene arbejder man . . paa at forfine, for-

skønne og— ior^xins,t\e.VVed£B.160. Sup-
pen kan forfines ved at legere den med
6 Æggeblommer. Const.Kogeb.l4. især (jf.
II. fm 4.3^ m. Smag olgn. som obj.: Ew.
VIII.42. 'Læs, hvad din Smag forædler
og forfiner. CFrim.(RahbXB.II.151). MO.
D&H. refl. (l.br.): Begreberne have saare
meget forandret og forfinet sig siden den
'Yxé..Bahb.LB.I.481. (nu mindre br.; jf.Il.
fin 23) m. h. t. karakter, optræden olgn.:

(hans) plumpe Characteer kunde forfines,

poleres og dannes til det, den burde være.
Eic.VI.207. ved gode Love og Leveregler
at forfine de udyrkede Qvamiters Sæder
og Levemaade. Bagges.NK.303. Han er
bleven forfinet ved sit lange Ophold i

Hovedstaden. FSO. 2) part. forfinet brugt
som adj. De har bevist mig Velgjeminger
. . for at tilfredsstille, hvad De kaldte De-
res Pligtfølelse, men som jeg vilde kalde
en forfinet Form af Deres Egoisme. Schand.
F.463. Æbler og anden Træfrugt dyrkedes
i forfinede Sorter som man ikke skulde tro
nedstammede fra de sure, smaafrugtede
Skovabilå. DanmHavebr.lO. hele værelsets
udstyrelse bar vidnesbyrd om en forfinet
smag

! y (ofte nedsæt.) overdrevent udviklet
i rdning af kræsen fordringsfuldhed, blød-

agtighed olgn.; raffineret, en kjøn, forfinet
udseende Dreng. Goldschm.VI.91. vore Da-
ges forfinede Franskmænd. Brandes. III.
394. Forfinelse, en. fit. (i bet. 2; sj.) -r.

1) som vbs. tU forfine (1); ogs. om den til-

stand at være forfinet. Sædernes Forfinelse.

VSO. Det har sin Grund i Smagens For-
finelse, smsf. Hvilken uendelig Forfinelse
af Menneskeaandens naturlige Fromhed.
VilhAnd.BT.224. p iscer (nedsæt.) om over-

dreven udvikling t retning af Ja-cesen for-

dringsfuldhed, luksus, blødagtighed olgn. den
yderste Raahed, og den yderste Forfinelse

10 sløve Hiertet i lige Griid.Rahb.Tilsk.1795.
583. vor Dannelse er Overdannelse og
blødagtig Forfinelse. Ing.EF. VIII.44. Han
hørte en Tid til, som har indarbejdet sig
i Forfinelse, fordringsfuld i Vaner, kræsen
i Smag. Drachm.F.II.8. jf.: et Stands- og
Forfinelses -Aristokrati. JLange. II. 323. ^
(konkr., 1. br.) ting, som forskønner (eli. letter)

livet for en; raffinement. *0m ny For-
finelser han brød sig ikke. TodeJ.307. om

20 Damesadler eller slige Forfinelser var der
ikke Tale. BUle.ItalienJI.161.

Forfippelse, en. {jf. Forfippethed;
„Talespr." Levin; nu især dial.) den tilstand

at vcere forfippet. Rahb.E.1.252. (han greb)

i sin Forfippelse en Ende Toug, og hængde
sig i. Grundtv.Saxo.III.430. jeg maa i For-
fippelsen have baaret mig ubehændigt
aid.Blich.III.473. Skovrøy.Fort.75. Saaby.'
Feilb. forfippet, part. adj. (j/. fippet (2);

30 sml. forfikke(t), forfiappet; Jkun i daglig
Tale." VSO.; nu kun dial^ d. s. s. befippet (2).

•skiøndt jeg vel . . |
Forfippet blev, saa

tumled jeg dog ei. Bagges.1.47. VSO. S&B.
Feilb. Forfippet-hed, en. (sj.; jf. For-
fippelse y. Kierk.X.333. Stemningen har
været rolig (trods koleraen), man har i det
Høieste . .hos nogle af de Personer, hvis
Frygt for deres Liv staaer i omvendt For-
hold til dets Værd, fundet en kummerlig

40 Forfippethed. Brøchner.Br.99.
forQamset, part. adj. [fcor'fjam'saf]

{jf. fjamse, forfjamske(t); nu næppe br.) t)

befingret; begramset (jf. forfiasket). De
fleste Mandfolk ligner en forfjamset Rose.
PMøll.(VilhAnd.PM.I.146). 2) forvirret;
forstyrret. VSO.II.65. *ved sin Nøgen-
hed gjort reent forfjamset, |

Som efter

Figenbladet rundt han gramsed. PaZJf.Fi.
314.

50 forQamske, v. [fmr'fjam'sga] -ede. vbs.

-else (s. d.), -ning (s. d.). {dannet omkr. mid-
ten af 19. aarh. afYl. for- 6.2 og H. :Qamsk
under paavirkning a/" forfjamset; isæriperf.
part.; dagl.) forvirre; gøre forstyrret
eU. konfus (iscer om raadvUdhed og forvir-
ring, der giver sig udtryk i urimelige hand-
linger, stammende tale, maabende ansigtsud-
tryk olgn.). Det skulde gjøre os ondt, om
det er „Pjerrots" Physiognomi, der har

60 forfjamsket (ham) i den Grad, at han snak-
ker saa kulsort. Pjerrot.1865.Nr.56. 3. de
Unge (vil) aldrig — hvor meget de saa
fristes og forfjamskes af det Bestaaende —
ophøre at se i det Bestaaende netop Fjen-
den af det rene (hjertes) Haab. J>atfAm.HJ.
45. det gælder om ikke at lade sig for-
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fjamske
j
(sj.)m.tings-obj.: jeg taler ikke

Dilettanteriets Leflesprog der forfjamsker
alle Ord. Levin.DennyeDocentpost.(1863).46.
n ^arf. forfjamsket brugt som adj. *en
Slægt, forfjamsket og ioTkuet. Ploug.Saml.

Digte.(1862).389. Med et let Anstrøg af ska-

defro Glæd.e forestillede hun sig de for-

bavsede og forfjamskede Ansigter, der
vilde sættes op, naar man erfarede hendes
Flugt paa (jSidirAQn.Schand.TJM.283. Op-
vartningsjomfruerne . . skældte hinanden
ud i deres forfjamskede Travlhed. Wied.
Kna.70. jf.(l.br.): I Forf j amskethed.
Fortvivlelse (svingede han) Sabelen mod
Rytteren. Schand.F.228. Forljamiskel-
se, en. (dagl.) den tilstand at være forfjam-
sket, den Forfjamskelse, der kan have givet

sig Luft hos „Tjenestepiger" . . derved,
at de styrtede til Sparekasserne for at ud-
tage deres Oplagspenge. DagbU^/ilSdé.l.
sp.l. Schand.0.1.56. Fru B. var aldeles fra' et.

„Hvorfor kommer De saa tidlig?" vilde

hun sige, men i sin Forfjamskelse sagde
hun: „Hvorfor kommer De ikke før?"

AndNx.M.58. Forfjamskning, en. (nu
næppe br.) d. s. i deres Ophidselse og For-
fjamskning (kunde de) have glemt . . at

forvisse sig derom. Fædrel.l859.1229.sp.3.

t forfjappet, part. adj. (Jf. "VI. for-

2.3 og no. f(j)abba, kludre, pusle (besl. m.
fippe^; vist egl. sa. ord som forfippet; sj.)

om stemme: skrigende (ligesom af befip-

pelse). Man maae strax i Begyndelsen agte
paa, hvor høyt vi kan bringe vor Stemme
ud, uden at den bliver forfiappet og qvin-
kende (o: klynkende). SorøSaml.II.12.

t forfjaske, V. (j/".fjaske) tilsmudse
ell. krølle (ved befingring, begramsning);

forsjaske; begramse; især m. h. t. klæde-

dragt: vAph.(1764). Han har allerede slemt
forflasket sin nye Klædning. 7/SO. En Fø-
lelse, som Ejermanden selv har Nydelse
af, er en forfjasket, befingret Blomst.PMøZL
11.347.
For-fjerding, en. (fagl.) en af de to

forreste fjerdedele af en slagtet dyrekrop (jf.
Bagfjerding;. Moth.F183. Adr.^-/il762.sp.9.

VSO. Feilb. jf.: Af en Lammefor fjer-
ding fraskæres 'Boven. FrkJ.Kogeb.211.
forljolle, V. [fcnrifjmra] -ede. (talespr.,

l.br.) gøre fjollet. KLars.DM.73. saa læn-
ge han var her, gik de jo bare og forfjol-

lede hinanden med deres Spekulationer.
Bergstrøm.L.10. Der er jo denne Familie—
Moderen og den forfjoUede ^øn.AGnudtzm.
DB.207.
For-fj or, subsi. [V,2.2] det aar, der gik

umiddelbart forud for i fjor (jf. Overfjor^.
kun i forb. i forfjor ell. (sjældnere) for-
fjors. Der er iaar som ifjor og iforfjor

gjort Skridt (for) at faae opstUlet en Kan-
didat\iste.DagbUy2l869.1.sp.l. I Forfjor slog
Lynet her paa Marken ned i et . . Kors.
Brandes.X.192. Esp.429. han døde i for-

fjor(s) !
Saaby.'' I. -flade, en. (1. br.) den

forreste flade ell. side af noget; (flad) forside.

Brystets Forflade. OBloch.D.U.147. Da Li-
get blev vendt om paa Forfladen, udflød af
Munden . . snavset Yand. Skovrøy.Fort.6.
Ramtræets Forflade (o: til et dørhul). Ar-
bejdsløn.68.

II. O forflade, v. [fmr'fla'aa] -ede. vbs.

-ning (s. d.). « MO.; jf. ty. verflachen;
sml. forfladige; 1. br.) gøre flad. 1) (jf.
flad 1^ i egl. bet. (han saa) Bjergene, for-

10 fladede af Afstanden. EMikkels.N.191. sa.

JD.64. 2) (jf. flad 2(.2); alm.: forfladige)
overf. der er dem, som tror sig forpligtet
til at forflade alting. FOAndersen. Et Brud.
(1891).233. *Naar Hjærtet blir forbenet,
og Sjælen blir forfladet. £>rac/im.Z7F. 85.

(FAHeiberg) vilde ikke have Samfundet
forfladet og nivelleret. HSchwanenflugel.PA
Heiberg.(1891).217. De forflader jo Drama-
ets Idé paa det græsseligstel . . De gør

20 det hele til et lykkeligt lille erotisk Even-
tyr! Al dets Ejendommelighed gaar jo tabt.

SvLa.HjG.199. CP forfladige, v. [fcor-

ifla'8i(q)8] -ede. vbs. -else (VorUngdom.1909.
251). {<:iMO.; dannet under paavirkning af
beskadige, forflygt(ig)e olgn.) 1) (sj.) d. s. s.

II. forflade 1. (hendes bagværks) ejendom-
melige Træk . . forfladigedes (af stuevar-

men) for omsider aldeles at udslettes.^afe/.

FJ. 71. jf. : Ansigtet var ligesom forfladiget

30 i Udtrykket, Munden bleven bred . . Det
var, som havde en plat Haand lagt sig

over dette Ansigt og tværet alle Linjerne
ud. ENebelong.MajaEngell.(1901).137. 2) d.

s. s. II. forflade 2. (i Frankrig) forfladiges

al Videnskab til populært Causerie.Schand.
TF.I1.147. Vi skal ikke forfladige vor Sam-
fundsaand. CDangaard. Frisind. (1906). 274.
O Forfladning, en. vbs. til II. forflade
(især i bet. 2). en tiltagende Forfladning

40 af Byens Forlystelsesliv. Riget.^*l%1911.3.sp.

2. om fremstilling af en tankerække, en lære

olgn. i forfladiget skikkelse: (Epikurs) natnr-
lære er . . kun en . . forfladning af Demo-
krits grundige . . system. ABDrachm.(Let-
terst.tidskr.1909.299).

forflege, Forflegning, se forpleje

osv.

forflere, v. [fmr'fle'ra] -ede. vbs. -else

(LEft.1810.117. Kierk.II.65. Bøgh.DD.1872,
50 156). {dannet i lighed med formere; jf. for-

færre; nu sj.) gøre flere i tal; forøge
antallet (af noget), især i pass. ell. re/l.

Den ubestemte Artikel kan naturligviis

intet Fleertal eller Pluralis have, efterdi

enkelte Ting, saa snart de forfleres, blive

til en Art eller et Slags. JBaden.Gram.79.
hvor maatte disse Undere ikke ved at gaae
fra Mund til Mund forstørres og forfleres.

IIorrebJI.3o4. Bagges.DV.XI.104. Bondens
60 Rigdom kan sættes i Omløb igien derved

(at) man søger at forflere Gienstandene
for hans Luxus. HCLund.Samler.IL(1804).
388. Eksempler paa Hengivenhed til Fæd-
relandet have . . forfleret sig i dette hæ-
derlige og lykkelige Tilfælde. Jowrwai /br

Politik.1821.III.242. Du vil føle dine Evner
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forøgede og forflerede. PalM.(MO.). Kierk.
III.291. Esbjergruteme . . forfleredes og
fik hyppigere 'BQt\emng. SchovelinJ)etFor-
enedeDampskihsSelskah.(1906)^6. Naturlig-
visian man ikke indføre Fuglearter i Par-
kerne; men man kan sørge for, at de, der
lejlighedsvis kommer, buver boende og
forflerer sig.YilhRmm.(Pol?ld910.6). | om
genfremstilling (af kunstværk olgn.) i flere

eksemplarer (aftryk, kopier): mangfol-
diggøre; reproducere. Kobberstikkeren
Chretien i Paris opfandt en Maade til at

aftage enhvers Portrait i Profil (og) at le-

vere samme i forflerede Aftryk i Kobber.
HCLund£amler.I.(1803).77. Forflerelse af

Billedhuggerarbejder. .éø^AJ)i>J87-2J56.

t forflikke, v. (efter ty. verflicken;
iscer i perf. part.) flikke ell. lappe gen-
tagne gange, ister ved at sætte lap ved lap
(jf.ioThødt, forlappetj. vAph.(1764). 'Hans
Kofte var forflikket

|
Med Fløielskappens

'Resi.^^inth.V.225. (søjlefodens) Ledføining
(er) paa de fleste Steder forfUkket og ior-

hjit\et.Høyen.(HistTidsskr.2EJ.252).
forflOTe, V. [fmr'flmu'a] -ede. »6«. (nu

næppe br.) -else. gøre flov. 1) (nu næppe
br.) m. person-obj.: gøre flov (3a); gøre
skamfuld, hverken den eene (o: at faa
et ørefigen for et kys) eller den anden af

disse Forflauelser kan være større end
vores var, ved at gaae glip af Madkurven.
BaggesJjJj28. 2) (l.br.) m.tings-obj.: gøre
flov (2.2); forfladige (2). (Goethe) om-
arbejdede (^Encin og Elmire") til et re-
gulært Syngespil . . ødelagde og forflovede
og gjorde konventionelt, hvad der i Styk-
kets oprindelige Skikkelse var naivt og
uskyldigt. .Brandes.GoeJ.278. (den italienske

malerkunsts gamle skønhedsformer) var efter-

haanden blevne forfladede og forflovede
af Epigonerne. KMads.BE.9.
forflog^ ell. forflii£^g, adj. {efter

ty. verflucht; nu kun dial.) forbandet;
fordømt. Din forflugte Skielm! Kom
GrønnegJ.322. jo vi arme Syndere ere i

en forfluchtig Stilling. lfeis/tn^Jf.ffJ9o.

som adv.: Hun stiller sig nock saa Dydig
an, som Hun kunde være en Kloster Jorn-
frue men et par Daler sticker hænde For-
flugtig i Øynene. KomGrønnegJ.288. | {mu-
ligvis et andet ord, besl. m. flygtig) for-
fløjen (3); vild; ustyrlig; forvoven, at

hænge . . ved sine egne forflugtige Ideer.
Blich.I.XXXVIII. Esp.82.

t forflyde, v. {ænyd. d. s.; jf. ty. ver-
fliessen) flyde bort; flyde hen; især
(overf): flyde (5.i) ell. glide over i en
vis tilstand olgn. *Ak, at min Siæl for-

svandt
I
I Suk! at mit forhadte Liv for-

flød
1 1 GiSiSiål EwJ.5o. Tankernes og Fø-

lelsernes indre (verden) forflød i Fantasiens
T&ageT. BaggesJSønd.30. *Det strenge Sind
forflyder

| I Sagtmod og i Mildhed. Brz.
XIII.311. H flyde sammen med noget andet:
•det var nok til evig at forflyde,

| Som
Aander blandes, Siæl i Siæl..Ba^^es.y.S5.

II (jf. flyde 2j!^ om tid olgn.: forsvinde.
*0 grib, o føl det (o: øjeblikket), førend defe

forflyderlJEu7jJ.5i. kan Siælen end ikk&
holde paa sit flygtige Nu . . hvormeget
mindre kan den tilbagemane, fastholde,
hvad alt forflød for Aarsnese siden. BaM),
EJ.276.
forflyg^e, v. se forflygtige.

forflyg;tiee, v. [f(nr'fløgai(q)a] (sj. for-

10 flygte. Erz.D. 11.19. OHans.Pædagogik. 1.
(1906). 18). -ede. vbs. -else (Eeib.Pros.II,
309. Brø€kner.TVJ26. D&E.). (fra ty. ver-
fliichtigen; jf. flygtiges; m. h. t. formen ioT-
fly&te jf. forflad(ig)e) gøre flygtig. I) (jf,
flygtig 7; 1. br.) bringe til at fordampe.
Den øverste Lufts Disposition tfl at op-
tage al Fugtighed i sig og „forflygtige*
den kan ogsaa stige ned til Jorden. -^j^-.

RSE.VII.301. Æter, der forflygtiges i en
20 Flakon uden Frop. Bang. L. 109. Varmen

forflygtigede Regnen, inden den naaede
ned. J VJensÆE.153. om duft, aroma olgn.

:

Mandarinorangernes æggende Friskhed
forflygtiges, naar en Kvinde bærer dem
altfor længe i sit Albueærmes Flor. EMat-
thison-Eansen.Lien-Eua.(1919).56. biUedl.

:

(den forførte kvinde) forflygtiges og op-
løses i hiint Uforklarlige, hvoraf Guderne
dannede hende, hun forsvinder som en

M Drøm. Kierk.VI.77. 2) 03 (jf flygtig 5.2 og 6}
bringe (især en forestilling, følelse olgn.) tU
helt ell. delvis at svinde, til at tabe i styrke^

dybde, alvor olgn.; gøre overfladisk; ud-
viske, de franske Philosopher anvende al

deres . . Vid for at forflygtige det Ædle
i Mennesket. MynstXevnetJOO. Hendes Sjæl
er ikke forflygtiget eUer slappet ved El-
skovens ubestemte Rørelser. Kierk.I.Sdo.
Jeg (o: en digter) kan ikke finde Form

40 for mine Tanker, og saa forflygtiges min
Stemning saa forunderlig let. TopsJllJ57.
Hun sagde ham . . ikke mere end nød-
vendigt var for at forflygtige Sagen. jB
Brand. UB. 170. | (l.br.) refl.: svinde ind;
udviskes; utydeliggøres, (ordet) forflygtigede
sig i et langt . . S\ik.VThist.TV.IJ37. Sjæ-
lene have hos (Eomer) forflygtiget sig til

blege og afmægtige Skygger. Eø/fdJ'syk.
10.

50 forflytte, v. [fmrifløds] præt. -ede, f
-flytte (Æreboe.28); part. -et, f -fly< (Cit.

1 703.(KbhDipl. VII.703). EolbJntr.1.532).
vbs. (nu næsten kun i bet. 2) -else eU. (nu
sj.) -ning. (ænyd. d. s.)

1) føre ell. bevæge (faa til at bevæge sig)

fra et sted tU et andet (især: til et sted, hvor
vedkommende ting osv. i længere tid ell. va-
rigt skal have sin plads); lade (noget) skifte

piads ell. stilling ; flytte (II.l). 1.1) (nusj.;
60 jf. ogs. MO.) i egl. Det, m. konkr. obj. be-

findis hånd (o: en som ikke har betalt husleje)

at forflytte sit Gods af Huset, da maa der
leggis Arrest paa hans Person. DLJ—21
—12. Du skal ikke forflytte (1871 : flytte^
din næstes markeskiel. 5Mos.l9.14(Chr.VI).
Alan paastaaer at (taamet) i dette skrække-

T. Remtiykt »/js 1922 29
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lige Jordskiælv skal være forflyttet een
Pod. Bagges.L 11.342. Patienten . . blev for-

flyttet hen i Deres vel indrettede og me-
get passende Locale. Heib.Pros.X.élO. Efter

at det nævnte Antal Skridt ere tagne, slut-

tes bageste Fod da rask til, hvorpaa der
standses uden særlig Kommando. Armene
holdes ved alle saadanne Forflytninger paa
et bestemt Antal Skridt rolige. Gymn.1.82.

II (jf' ^^^- ^) t w*- ^- ^' skoleelev: flytte til en lo

^nden Masse, derefter fick hana i Sinde
aX forfløtte nogle Discipler fra 3de (o:

Masse) til Mester Lectie. Æreboe.28.
|| (jf.

bet. l.i) m. h. t. institution olgn.: forlægge;
flytte, den Pavelige Residences Forflyt-

ning til Avignon. Éolb.Kh.b3>: Høiesteret
-er forflyttet til Rosenborg. FSO. 1.2) (nu
sj.) m. abstr. obj.: (over) flytte; overføre.
•Slig, Aarsag mellem os ey meere er til

Krig,
I
Men at Pandolfus den forflytted io

har paa sig. Holb.Mel.V.6. Pythagoras fik

i Ægypten den Lærdom om Siælens For-
ilytning af et Legeme i et andet. Eilsch.

Philhist.l2. (paa grund af Merseburgs brand)
blev Handelen forflyttet fra denne Stad
til Leipzig. Borrebye.TF.386. Forflytte vi

nu vort Blik over paa yngre Tider . . hvor-
ledes blive vi da tilmoåel Engelst.Nat.il.
(videnskaben) bringer ikke ustraffet sine
Rammer i Uorden eller forflytter (o: for- io

nndrei-, forskyder) sine Synspunkter. JLan-
ge.MF.174.

||
(nu næppe br.) J^ forandre

den maade, et musikstykke er udsat paa, ved
at flytte tonerne inden for samme toneart (fx.
en oktav). Fremdeles kan man ved For-
flyttelse, Forvexling, Fordobling og de
andre harmoniske Midler frembringe Af-
vexling.Hnfc.Poef.rZ.56. 1.3) O om over-

naturlig ell. blot tænkt forandring af stand-

punkt: hen flyt te til andet sted ell. anden 40

tid. *IndtLl Du (o: Jesus) mig i Himmerig
|

Forflytte vil hen (SalmHus.344.8: Hen-
flytte vil mig) op til Dig. Kingo.316. Holb.
JJBet.aSv. Han syntes som forflyttet til

en skjønnere Tilværelse. Gylb.VIII.49. C
Bernh.NF.III.112. den geniale Ide (o: i

Heibergs „Syvsoverdag"), at lade tre af de
samme Personer, der forekommer i den
prosaiske Verden, forflyttes 500 Aar til-

bage i Tiden. Brandes.II.236. (længselen) m
er hos ham for dyb til at kunne tilfreds-

stilles ved nogen Forflytning i Rummet.
smst.IV.386. 1.4) (sj.) reft.: skifte plads;
flytte sig. naar ae onde Væsker sætter
sig meest for Hiertet, er mand melan-
cholirfk, og naar de forflytter sig, blir

mand glad igien. Holb.Vgs.1.2. billedl: Kun
ved at forflytte sig fra et Standpunkt til

et andet, vilde han . . være i Stand til at
see alle disse Ting (o: nærmere og fjernere 60

Ung) i deres rette indbyrdes Forhold. Ørst.
IX.52.

2) (jf. II. flytte 2.1 og 2; især emb. og
navnlig brugt i pass. og som vbs.) ansætte
(en embedsmand) i et andet embede end
det, han hidtil har beklædt (vel egl. kun,

naar han derved maa flytte til et andet sted,

en anden egn), en Biskops Forfløttelse.
vAph.(1764). jeg (0: en degn) er . . sikker
paa at blive forflyttet til Byen. PAHeib.
Sk.III.351. Budskabet om hans Forflytning
vil have glædet ham. Rahb.Tilsk.1798.749.
Kongen kan forflytte Embedsmænd uden
deres Samtykke, dog saaledes, at de ikke
derved tabe i Embedsindtægter. Grundl.
(1849).§22. (rykke) op paa bedre Vilkaar
ved Forflytning. Hørup.1.51. jeg (d : enjærn-
banemand) skal rejse. Jeg er forflyttet.

Jeg har søgt Forflyttelse til Provinsen.
Bønnelycke.MM.31.

3) t intr. : d. s. s. II. flytte 2.1. dersom
de fra eet Compagnies District til et andet
. . vilde forflytte. MR.1742.8U.
forflyve, v. [fmrifly-'va] præt. (1. br.)

-fløj; part. -fløjet, {ænyd. forflue, -fløye; jf.
il/, verfliegen; smi. forfløjen) 1) (nu næppe
br.) intr.: flyve bort fra det nærvæ-
rende sted; forsvinde af syne olgn.

vAph.(1764).
II (overf.) forsvinde som no-

get, der flyver bort; om flygtige (7) bestand-
dele : Kaffetromlen maa tilsluttes ganske
nøie, for at de flygtige Dele ei skal for-
flyve. HCLund.Samler.T.(1803).411. om noget
abstr. (egenskaber olgn.): i en Alder, da den
barnagtige Egenkjærlighed er nogenlunde
fornøjet. FAHeib.US. 239. 2) (1. br.) refl.:

flyve bort fra sin rette vej olgn.; (zool.) om
fugle: forvilde sig under flugten; flyve vild.
Om den lille Taarnfalk . . skulde fore-
komme her i Landet, vides ikke; dog er
det ikke usandsynligt, at den enkelte
Gange forflyver sig hertil, da den gj en-
tagne Gange er skudt i Mecklenburg.
Kjærbøll.42. den almindelige Skehejre . .

yngler i Holland, hvorfra der nu og da
forflyyer sig et enkelt Stykke til Skan-
dinavien. NaturensV.1914.370.
forflæg^e, Forflsegning, se forpleje,

Forplejning.
forflojen, part. adj. [f(orifl(i)i'(9)n] intk.

•fløjent ell. (nu især dial.) -fløjet (Kingo.261.
Rahb.E.II.223. Esp. 82). best. f. og flt. for-

fløjne ell. t forfløjen (Moth.F255. KomGrøn-
neg.II.184). gradbøjn. i alm. ved mere og
mest, jf. dog superl. -fløjnest (Hørup. II.
135). (ænyd. forfløjen, -flowen, -fluen;

efter mnt. vorflogen, bortfløjet; jf. for-

flyve) 1) (jf. forflyve 1; nu næppe br.) som
er fløjet bort; uegl., om tiden: svunden.
*han (sad) en Nat paa sit vanlige Field,

|

Og sørgende tænkte den forfløine Tid.
Pram.Stærk.6. Det er mig om at giøre . .

at tilbagetrylle de forfløine Solglimt af
min Yaavhimmel. Oehl.VI.280. 2) (jf for-

flyve 2; nu sj.) som er fløjet bort fra sin
rette vej, har forfejlet sit maal; forvildet;
vildfaren. || om lyd: som brudstykkeagtigt

føres bort af vinden ; løsreven, nu bar Vin-
den enkelte, forfløine Toner af Hj ellernes
eensformige Skrig til Vandrernes Øre. C
Bernh.XI.29.

\\ f forfløjen kugle. 1.

kugle, som er fløjet ud af sin retning; ri-
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cocket. (da) kom en forfløien Kugle og
dræbde ham paa Stedet.Wand.MindesmJ.
410. en forfløien Kugle (tager) i Farten
Hovedet af Fyren. Bagge8.L.II.336. MO.
2. kugle, som er fløjet saa langt, at den har
tabt sin kraft; mat kugle. MothJ'255. VSO.

II f om rygte olgn.: som ingen vil vedkende

sig; upaalidelig; løs (jf. Flyverygte).
MothJ'25o. 3) (iscer dagl; nedsæt.) m. h. t.

forfoldige^ v. rf(nr'f(ordi(q)a] -ede. vhs.

-else. {dannet af Ørst. (se 0rd.IX.15), af
-foldig; sml. TV. folde; sj., især brugt af
sprogrensere) multiplicere. Forfoldigelse,
Multiplication. 0r8f.JZ.i5. En saadan ved
Forfoldigelse dannet Takt kaldes Række
i Modsætning til den oprindelige, Foden.
Becke.Verslære.20. Forfoldig-hed, en.

{vist kun brugt af Ørst.; j/. forfoldige) mul-

jperson: af en urolig, ustadig karakter; vild; lo tiplum. Milen eller hvilken anden Eenhed,
rastløs; nu især: letsindig; kaad; vil-

ter. Hånd er meget forfløien i sin mund.
Moth.F254. Du er og bliver nu en forfløien,

letsindig Fugl. Heib.Poet.VI.248. *Han er

en Modens Springfyr og forfløien. JTrz,

AG.20. Jeg var . . noget letsindig og for-

fløjen af mig og tænkte kun paa at more
mig. CryrLemche.SJ.60. j/. Forfløj enhed.
Brande8.VI.338. | om forestillinger (indfald)

man vil vælge for Veilængden, er kun en
Forfoldighed af disse Maal, f. Ex. Foden
eller Skridtet. Ørst.1.67.

forfordele, v. ['fmrfcoride'la] -te ell.

(1. br.) -ede (Ez.22.7.12. °Luc.l9.8. Falst.90.

Kierk.XIV.355). vbs. (1. br.) -ing (S&B.
VotiHj.III3.128. D&H.). {cenyd. d. s.; efter

ænht. vervorteilen (nmt. vorvordelen^; jf.
1. fordele 2 | m. h. t. irykforhold se VI. for-

følelserolgn.: som vidner om letsindighed osv.; 20 sp- 197^; ordet er blevet paavirket af (sam-
løs; urimelig, faae andre Tanker, og lade

denne forfløjen Kierlighed fare. KomGrøn-
neg.II.184. En forfløien Tanke. 7S0. saa

længe Oppositionen er Opposition, kender
den ingen Maade; de forfløjneste Indfald

§iver den ud, som om det var den højeste

tatsvisdom. HørHp.II.135. Mens han gik
dér og ventede . . fik han en forfløjen Idé.

Pont.LPJJ.03. 1 (nu næppe br.) om ytringer

menblandet med) I. fordele (2) (jf. VSOJL
155J74)f O, isærbibl.) forurette en ved be-

svigelse olgn. (for selv at vinde en fordel); be-
drage (1.2); besvige (2); nu i alm.: for-
urette en ved at give ham mindre, end der
tilkommer ham; behandle ham ugunstigere end
andre m. h. t. visse vilkaar, fordele, goder olgn.;

tilsidesætte, du tog Aager og Overgivt,
og forfordelede din Næste ved Under-

olgn.: som fremsættes i kaadhed; uoverlagt. 30 trykkelse. EzJ22J2. dersom jeg haver for
Forfløien ord . . kaldes en stikkende tale,

som i hast eUer vrede kand falde én af

munden. Moth.F255. jeg kiender nok den
Skiærsild, man maa lade sig trække igien-

nem for at bUve udødelig! Herrerne synes
vist, at det var et forfløient Ord. Grundiv.
BrSJ87. 4) (jf. flyvende storm u. flyve 2.i;

nu næppe br., sml. dog jy. forfløjen, over-

dreven, stor. Feilb.IV.154) om blæst olgn

fordelet ('iPO?; besveget^ Nogen, dagiver
jeg det ^efold igien. Luc.19.8. Ingen skal
undertrykke eller forfordele (1907: be-
drager^ sin Broder i nogen Handel, i TAes.

4.6(jf.Bagges.DV.IX.81). Fader, Du har
stedse begunstiget den ældre Søn, og Du
har forfordeelt os, dine to yngre Børn.
Bagger.1.217. Naturen har ikke forfordeelt
Qvinden, Christendommen sandeUgen hel-

voldsom; forrygende, en forfløien Storm. 40 ler ikke.Kierk.XII.335. Fra N. N. fremkom
TTr,r^ j.^ — .. *—ri_=-_^ -.T-.-- ^— g^ kraftig Indsigelse mod den Forforde-

ling, Lovgivningsmagten lader Byerne
vederfares til Gunst for LandetVortLand.

VSO. det var et forfløient Veir, og at roe
^ . i saa rasende en Storm, var at trodse
Naturen. Grundtv.SaxoJII.178.
For-fod, en. 1) en af de (to) forreste

fødder, især hos firføddede dyr (jf. Bagfod i).

Moth.F264. VSO. Dyrlægen tog den ene
Forfod (0: paa en hest) op ved Kode-
dusken og strammede Rebet. JVJens.HF.
52. Paa Hovedets (o : hos et insekt) Under-

^''/»1904.2.sp.2. (sj.) m. tings-obj. (og per-

sonen som hensobj.): 'En Foged eller Skri-
ver er

I
Endnu det allerbedste.

| Dog nej

!

— jeg gad ej plukket Bær | Af Træet fra
min Næste. |

Jeg gad ej forjfordelet ham I

Den mindste Skjerv og Skillin g- Falst.90.
||

side findes en Dusk stive Haar, Forfød- 50 jf. I. bedrage 1 : paa det vi skulle ikke lor-

derne bærer ogsaa . . Fejehaar. i^rem.DjV
591. 2) (fagl.) den forreste af de fødder (2.i),

paa hvilke en overbygning hviler. Side og
Mellemstykkerne (i rambukken) ere ind-

satte med Tapper i For- og Agterfoden, og
ved Overfald og Kramper sikkrede for at

trække sig fra hversindie.ForklTømrereJ09.

3) (sko.) den forreste del af foden (2.8) paa
skotøj, (støvler) hvis Forfod bliver syet til

Skaftet. Skomageren/1832).120. OrdbS.

t forfodre, v. (Jf. ty. verfiittem) 1)

«fore for stærkt, give for megen eller

for stærk Føde.''Zefi7i. 2) (op)bruge til

foder (I.l). den Fourage . . der til den com-
manderende Generals Heste forfoeres. MB.
J793.593.

fordeles fi8i9; besnæres; i907; bedrages^
af sztan. 2Cor.2.10(Chr.VI).
For-forgaars, subst. se Forgaars.
forforne, v. ff forfarne. — dial. for-

fønne, -ferne), {ænyd. forforne, -fume »

bet. 1; jf. forne) 1) f ødelægges af ælde;
om træ: blive frønnet; forne. Moth.^F
337. at komme til nogen Vished om et
Træes Ælde, som begynder at forfurne i

(A'Kiemen.Fleischer.S.128. 2) (dial.) gaa i

opløsning; raadne;især om fostret hos hus-
dyr: Kalven er forførmet i Koen. Kvcemd.
forførnet. OrdbS. (Møn; „forældet";.
for-forrige, adj. [V.2.2] (1. br.) som i

tid, rækkefølge, plads osv. ligger (gaar) umid-
delbart forud for den forrige; næstforrige.

29*
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I forrige Uge var du her kun to Aftener,

og — ja ogsaa i forforrige Uge. Gjel.GD.
164. lstedMøller.llsebil.(1904).8. Amager-
bommen . . hører hjemme i det forforrige

Aarhundrede. PoUliil907A.
for-fra, adv. se IV. for 19.

\ forfraadse, v. (jf. ty. sich verfres-

sen) refl.: forspise sig; forsluge sig.

(overf.:) 'hver Plebeier, | Som paa en
Helligaag sig gjorde gal,

|
Forfraadsende

sig i en tydsk .Journal. Hrz.D.III.125.
fortragte, v. [foorifrngda] -ede. vbs.

'tang (Sal.-'VIII.éSl). (gfda. forfracte; fra
mnt. vorvrachten (Mg. verfrachtenj; nu sj.,

jf.: „usædvanligt". MO.) ^ T udleje (skib)

til godsbefordring (jf. befragte 3, bort-

fragte). Ingen Skipper skal være mægtig
til at forfragte sit Skib uden med sine Ree-
deris Vidskab. DL.4—2—1. Befragteren,
som sig forseer (skal) miste det forfrag-

tede %]iÅh. Lavsartikler-'^U1707.§8. D&H.
\\

sende (varer) bort som fragt. D&H. For-
fragter, en. ^ Y (nu 1. br.) person, der
paatager sig en varetransport med sit skib;

bortfragter; fragtfører. Nørreg.Privatr.

III.262.264. Lassen.SO.785. Hage.HW.
O forfranske, v. [fcor'frBn'sga] -ede.

vbs. (sj.) -ning (Levin. D&É.). 1) gøre
fransk; give et fransk præg i væsen,

smag, tankegang olgn. *det Danske (o: i

sit væsen)
\
Han gav sig til, o Rasen I at

forfranske. Bagges.II.94. *træk af de hvide
Handsker,

|
Hvis hvide Skind gjør Deres

Hud saa rød,
|
Og til en Belletrist en

Mand forfransker,
|
Som til en ærlig Pro-

saist blev føå.PalM.VI.323. den teatralske,

forfranskede og vantro Monark (o: Gu-
staf III). Brandes.III.488. 2) (sj.) over-
sætte til fransk sprog. Levin. D&R.
forfremme, v. [fwr'frBm'e] -ede. vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s., fsv. forfråmia) brin-
ge (noget) frem. 1) (nu især bibl.) arbejde

paa, at noget har fremgang; befordre (3);

fremme. Den, som er viis i Tale, skal for-

fremme sig selv (Buhl: have Fremgang^.
Sir.20.2 7. Nu skal Pernille, som tilforn

har hindret jer Kierlighed, forfremme den
af yderste YoTmxie. Holb.Tyb.V.3. holder I

geheime Raad, hvordan jer onde og løs-

agtige Forsæt skal forfremmes, sa. ilfasc.

III.3. *For Jesu skyld forfrem
|
Enhver

Gudfrygtig Næring. Brors.263. (han) hav-
de viist . . Iver i at forfremme sine Stu-
deringer. JSi^.FJ.iSJf. At ville forfremme
sin egen muligste Lyksalighed er hvert
Menneskes første Grxiuå.-'Dnft NordB'}-un.

(Bahb.LB.1.397). hans FUttighed i at for-

dre og forfremme den christelige Religion.
Ing.YS.1.18. jf.: *Imellem dem var dog to

tynde Skilrums Fiæle,
|
Hvis Sprækker

aabned Vej til de forlibte Ord,
|
Som skif-

ted Elskov, men forfremmed (o: fremskyn-
dede) begges Mord. Bolb. Metam. 62. \\ i

pass.: have fremgang; gaa frem. Falst.

Ovid.25. Gud lade (mine børn) opvoxe og
forfremmes til Guds Ære, dem selv til

Nytte, Ære og Forfremmelse. Ære&oe.-247.
*Men Skammen snart forglemmes,

| Saa
snart man seer, hans Velstand kun for-
fremmes. 5/ic/i.I).7Z.5^7. m.præp.i: Jesus
forfremmedes i \usdom.Luc.2.52. Det før-
ste Bud i Philosophien er at kiende sig
selv, og jo meere en forfremmes derudi,
jo slettere Tanker har han om sig selv.

Holb.Er.V.5. Mynst.Betr.11.170. spec: have
10 økonomisk fremgang. Forfremmed . . Kal-

des den, som er hiulpen til velstand. Mo^Æ.
F355. See, jeg maa jo gjøre alt mit Ar-
beide selv . . men jeg synes det er kun
Piaseer, naar bare vi kunde forfremmes
Noget ved det. AntNiels.FL.II.125. 2) ud-
nævne til en stilling, et embede. Hvo som
letfærdigen svær og bander (maa ikke)

forfremmis til nogen Bestilling i Byen.
DL.6—2—2. Jeg vil icke tale om mange

20 brave Folk i vore Tider, der i deres Ung-
dom have agered Comoedier, og siden ere
bleven forfremmede til (o: blevet ansat ved)
Academie, Kirker og Skoler. IIolb.JJBet.
a4v. Ew.Vl.245. || nu kun: udnævne til

en højere stilling, (især) et højere em-
bede; i pass.: avancere, naar (en styr-

mand) forfremmes til Skipper, skal han
betale den resterende halve Deel, som en
Skipper ellers betaler (o: for optagelse i

30 skipperlavet). Lavsartikler^^/il707. §6. Som-
me blive forfremmede i Henseende til

deres Meriter. Eolb.Ep.IV.424. Fader for-

fremmedes og blev Frovst.IlCAnd.VII.65.
Deres Excellence vil sikkert erindre, at min
Indstilling . . gik ud paa, at han skulde
forfremmes tU Fuldmægtig.Sc/iac/c.555. Han
var . . gaaet med i Krigen som frivUlig,

var dér meget modig, blev saaret og for-

fremmet til Løitnant.EBrand.Bes.24. For-
40 fremmeise, en. flt. -r. (ænyd. d. s.; egl.

vbs. til forfremme, ofte m. mere konkr. bet.)

1) (nu næppe br.) til forfremme 1: frem-
gang; fremme, jeg skal . . forblive hos
Eder alle til Eders Forfremmelse (1907:
Fremgang^ og Glæde i Troen. Phil.1.25.

Hamburgs Opkomst og Handelens For-
fremmelse. Holb.Kandst.1.6. „Selskabet til

de skjønne og nyttige Videnskabers For-
fremmelse" (stiftet) 1759. PHans.^IL 146.

50 spec. om økonomisk fremgang: Moth.F355.

jf. : Karen Brahe (stiftede) et Adeligt Jom-
frue Kloster i Odense, og forærede dertil .

.

en anseelig Capital til Frøckernis Under-
holdning og Forfremmelse (o: understøt-

telse). Borrebye.TF.602. 2) ^i? forfremme 2:

Du har faat et Nys om den Forfremmelse,
som i Dag er mig lovet. Holb.Kandst.IV.2

.

II
nu kun: befordring (4); avancement

(2). (dronning Filippa) lovede enhver For-
60 fremmeise efter sin Fortienneste. sa.DH.

1.563. „jeg (er) jo paa Springet til et for-

nemmere Embede."—„. . vilde De da kjøbe
den Forfremmelse paa min Lykkes Be-
kostning?" PAHeib.Sk.IIL358. har Du da
ikke bedre Forstand paa Forfi-emmelse og
Afgang? Skulde jeg graahærdede Mand
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gaae hen og blive Underofficeer. OverskJ.

259. Tjenesteregl.34. Forfremmelses-
bedemmelse, en. [2] ^ (emb.) indstil-

ling om befalingsmænds forfremmelse. SaV
Vlll.dol. -liste, en. [2] (emb.) (liste, der

indeholder) indstilling om forfremmelse af
befalingsmænd i maritien (tidligere ogs. i

hæren). LovXr.69^f6l880.§47. Tjenesteregi.

39. -raad, et. [2] (emb.) kommission af
(ældre) befalingsmænd ved hvert korps inden lo

for søværnet, der til marineministeriet gør
indstilling om forfremmelser. LovXr.69-^/i

1880.§47. SaUVIII.451. Forfremmer,
en. ft Forfremmere. EwJ.16). (nu sj.) til

forfremme 1: beskytter (1). (han var) en
Elsker og Forfremmer af lærde Folk.Éolb.
DHJI.554. Videnskabens Dyrkere og Yot-
fiemmere.HXClaus.Leil.41. alt, hvad der
kunde fremme et værdigere Levned blandt
Kirkens Mænd . . fandt i (Knud den store) 20

en nidkjær Talsmand og Forfremmer.AD
Jørg.XHJ.76.
forfriske, v. [fmr'fresga] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.). {ænyd. d. s.; omdannet
(efter frisk ell. ty. frisch, erfrischenj af det

ældre forferske, der er laant fra mnt. vor-
verschen)

1) gøre (som) ny; forny, l.l) (nu 1. br.)

gøre som ny igen; udbedre; restaurere;
faa til at se ud som ny; friske op. (dokken 30

maatte) giennemsees og forfriskes indtil

ind i sine inderste Forbindinger. MaU.HG.
24. man kan selv forfriske (ægte fjer) ved
at holde dem over Gløder, hvori man
hælder Udt SaltVortEj.Il3.117. | m.abstr.
obj. at forfriske ^«m: opfriskej hukommel-
sen. Moth.F371. Erindring derom forfrisker
Sorgen. FSO.j/".: at forfriske en brav Mands
Hukommelse (0: genopfriske mindet om en
brav mand). CPRothe.MQJI.4. At forfriske io

. . Erindringer fra sin Ungdom. JfO. Q f
Forfriske gammelt Kanonmetal . . tilsætte,

naar det er smeltet saa meget Tin og
Kobber, som Compositionen vil tabe under
Omsmeltningen.il/iZrefcnO.

fi f ^ Forfriske
Klydset. Er at forsyne Ankertouget med
ny Sarving paa det Sted, hvor det hviler
i Klydset. Funch.MarO.II.4o. 1.2) f give
(ny) forsyning m. mandskab ell. forraad;
deis: ^ gøre en hær(afdeling) fuldtallig 50

ved at tilføre nyt mandskab („friske" trop-

per). Moth.F371. Da saamange ere bort-
løbne fra Regimentet, behøver det at for-

friskes. VSO. dels: ^ forsyne (skibe) med
forraad (især af madvarer), den Danske
flode . . var bleven forfrisked med adskil-

lige slags levnets rmdleT.Holb.DXB.3oO.
jf.bet.B.i: (admiralen laa med flaaden ved
Afrikas kyst) og forfriskede sig. Slange.Chr
IV.476. 1.3) f genoptage; begynde (noget) io
paa ny. forfriske . . striden. Moth.F371.

\\

(jur.) genoptage (foretage) en sag til fornyet
behandling for domstolene. Spilder nogen
anden Mands Sag med Ulovlig Beskyld-
ning, da bør hånd at forfriske Vederpar-
ten Sagen igien.DLJ—9—18. Sagførerne

skulle vedblive at procedere og Retten
afsige Dom, uagtet det staar klart for Alle,

at Sagen om faa Dage vil blive forfrisket 6g
da paany fuldstændig skal forhandles. Ud-
kast tilLov om den borgerlige Retspleje. (1877).
Motiveme.22.

2) CS) om fornyelse af luften, saa at den
bliver ren ell. sval; gøre (luften) frisk ell.

kølig; tilføre (et rum) frisk luft. Værel-
serne kunne forfriskes af TrækvindSchytte.
IR.II.119. 'En Kiøling sval forfrisker Luf-
ten h\&!i.0ehl.(1844)jav.77. Nogle Vin-
duer vare aabnede, for at forfriske Luften
i Salen. Ing.EF.VII.170. »Plads de tog,
hvor Vindens Pust foTtriskeTJPalM.IV.297.

3) O m. h. t. levende væsener: tilføre ny
kraft ell. følelse af velbefindende; (veder-)
kvæge; styrke. 3.1) om legemlig vederkvæ-
gelse, denne Dag regnede det, hvilket for-

friskede mig meget, og kiølede Jorden.
RobinsonJ.114. de skøde Biørne, Harer,
Ryper og andet Vildt: de tillavede sig
Retter deraf, og disse forfriskede dem.
Mall.SaH.2o3. (den) tørre Skibskost for-

friskede hans Kræfter. Ing.EF.1.46. (han)
kom tilbage med liskager . . for dermed
at forfriske de Dandsende.GyZ6.fiT.65. »Er
en Blomst nær ved at visne, den forfriskes
kan ig\en. Aarestr.237. Andre forfriske de
stærke Lemmer i den stride og kolde
Flod. Goldschm.XSM.1.274. | refl.: samle
kræfter; vederkvæge sig; ogs.: gøre sig
til gode med spise- ell. drikkevarer.
Baads-Folkene og Matroserne ginge udaf
Skibene i Staden, hvor de forfriskede dem
med Mad og Drikke. Holb.DH.III.613. alle

Legemer (faa) Hvile, og Tid at forfriske

sig. SuhmJI..58. Min Reiseven og jeg for-

friskede os og hvilede en Times Tid i et
virkeligt godt llotel.HCAnd.IX.346. R part.

forfriskende brugt som adj. »forfriskende
I>VLg.Bødt.l71. 3.2) om sjælehg vederkvægelse:
oplive, (maskerader) forfrisker tungsindede
Folk. Holb.Masc.II.3. Det er, som om Vi-
denskaben forfriskede mig til Kunstens,
Kunsten til Videnskabens Nydelse. Ørst.

BrJ.282. Da hun kom til Skoven, forfri-

skedes hendes Øie ved de unge, nysud-
sprungne Træer. Ing.EF. 1. 152. »muntert
vi forfriske

| I grønne Skov vort Sind.
Holst.DJI.62. han kan forfriskes ved Om-
gangmedMnsikelskere.ThAMiiller.Holberg-
portrætter.(1918).44.

|| (l.br.)refl. »Hyrder-
ne dem ej tUlod blant andet Qvæg,

|
Sig

at forfriske med uskyldig Lyst og Leg.
nolb.Metam.61. ||^arf. forfriskende brugt
som adj. Skrubtudsens Forsvinden og Gjen-
komst var en forfriskende Afvexling i det
ensformige Arbejde i de varme, fugtige
Drivhuse. Schand.IF.334.

4) t m. h. t. madvarer olgn.: gøre fersk;
udbløde; udvande (jf. ferske 2). Ofte øn-
sker man sig om Sommeren at kunne nyde
en frisk Sild, dette opnaaes bedst ved at
lægge de gamle saltede Sild i Blød i 24
Timer i sød Melk: Sildene forfriskes der-
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ved, blive milde og smage næsten fuld-

kommen som friske Sild. nCLund.Samler.
L(1803).320.
O Forfriskelse, en. flt. -r. vbs. til

forfriske (ofte m. mere konkr. bet.). VSO.
MO. D&H. spec: 1) (nu næppe hr.) til

forfriske l.i slutn. Kærligheds vrede er
kærligheds forfriskelse (nu: Fornyelsej.

Moth.F872. 2) til forfriske 3.i og t: d. s. s.

Forfriskning 2.i. Legemsøvelser . , bleve
Forfriskelser efter Læretimerne. Engelst.

Nat.179. "At bade til Forfriskelse sig først

i salten Fiord. Oehl.IIE.23. Morgen og Af-
ten var det en Forfriskelse at træde ud i

den stille, yndige Luft. HCAnd. IX. 358.
Kierk.XIII.390. f Forfrisk elses-sal,
en. [2] d. s. s. Forfriskningslokale. VSO.
Forfriskning, en. flt. -er. vhs. til for-

friske (ofte m. helt ell. delvis konkr. bet.),

spec: 1) til forfriske 1. l.i) f til forfriske

1.2: forstærkning, (der blev sendt) For-
friskning baade af Folk og Kind. Slange.
ChrIV.309. Da han fik Forfriskning af

Tropper, drev han Fienden tilbage. VSO.
Il df (^^ skibs) forsyning ell. forraad
(især af madvarer). Vores bemældte Tran-
quebar-Retour-Skib laae da ved Cap de
bonne Esperance og tog Forfriskning.
Gram.Breve.243. Forfriskning af ædende
eller drickende Yahre. Æreboe. 200. Han
skal . . eftersee Hospital-Skibenes Indræt-
ninger, om de medgivne Dyner, Lagener,
Forfriskninger med videre ere i behørig
Stand. SøkrigsA.(1752).§128. 1.2) f (jur.) til

forfriske 1.3. Sagens Forfriskning. Udkast
tilLovom den borgerlige Retspleje.(1877).Moti-

veme.21. 2) til forfriske 3. 2.1) CO fornyelse

af de legemlige ell. sjælelige kræfter ved hvile,

adspredelse olgn. ; rekreation. *smaa Dren-
ge, der paa Vandet føre Kriig

|
I Julii

Maaned, naar de mange heede Dage
|

Paa Vandet locker dem Forfriskning der
at tage. Holb.Paars.30. Bahuus-Lehn, hvor
hånd maatte søge Forfriskning for Folket
og Hestene, som meget af dend stærke
Kuld og det strænge Tog var udmattede.
Slange.ChrIV.306. saadanne at tilbringe en
Dag i det Frie . . det er en Forfriskning
for hele Ugen. IIrz.I.194. (køreturen) var
en sand Forfriskning oven paa Eksamens-
feberen. Esm.III.139.

il
tU forfriske 3.1

slutn.: det at gøre sig til gode med spise- og
drikkevarer. Jeg maa dog hente Dem Noget
(o: syltetøj) til Forfriskning. Sifcfc.J.ii 7. m.
overgang til bet. 2.2: *De i et Herberg gik
Forfriskning sig at tage. Wess.129. *Han
spørger, om Forfriskning hun vil tage, —

|

O nei. Forfriskning hun ved Dandsen fik.

PalM.IV.242. 2.2) (især i flt.) konkr.: spise-
ell. drikkevarer, nu kun om lettere ting
(dessertretter, vin olgn.}, der nydes uden for
de egl. maaltider. (Frederik III) hsLvdeimod-
taget nogle forfriskninger, som bleve ham
Sræsentered af Borgemesterne og Raadet.
Tolb.DNB.348. gierne sendte de da tillige

enten Vildt eller andre Forfriskninger til

Kongen. Mall.SgH.202. Frugter og andre
Fortnskninger. Ing.EF.VIIL232. han ind-
bød . . hele Selskabet til en lille Forfrisk-
ning paa samme Sted, hvor de havde spist
til Aften. CMøll.PF. 350. Borde, hvorpaa
der var hensat kølende Drikke og andre
Forfriskninger. Powtl/P.FJ. 74. 3) f ^ til

forfriske 4: ferske madvarer. Moth.F372.
VSO. t Forfrisknings-kvarter, et.

10 [2.1] ^ kvarter, hvor under et felttog udmat-
tede tropper Jienlægges for at samle kræfter;
hvilekvarter. (Filip af Spanien) med sin
Armee begaf sigtUForfrisknings-Qvarteer,
Holb.Intr.1.459. MilTeknO. -lokale, et.

[2] (nu næppe br.) restaurant (i forlystelses-

etablissement olgn.) (jf. Forfriskelsessal),
Markman.Fort. 57. i Mellemakten gik vi
ud i Forfriskningslokalet. Drac/im.£0.535,
-sted, et. [2] (nu næppe br.). Han yttrede

20 heftig, at der kun slet var sørget for vel-
fornemme Reisendes Beqvemmeligheder
ved disse nye og ene tilladte Forfrisknings-
steder (o: herberger).Ing.EM.I.30. f -time,
en. [2.i] fritime, (han) tilbragte en . . Del
af sine Forfriskningstimer i Selskab med
(præster). Blich.II.327.

forfrossen, part. adj. [f(nr'fros(9)n,

-ifrås(8)n] sj. forfrussen (Drachm.KlC.28), nu
kun dial.: forfrosen (Holb.Skiemt.B6v. vAph.

30 (1764)), forfrøs(s)en (Holb.DH.L804. Esp.
90. Feilb.), (sj.) forfrosnet (Brws.34. jf,
Feilb.). intk. -nt, (1. br. i rigsspr.) -frosset

(jf. forfrøset. Holb.DH.I.803J. (ænyd. for-

frosen, forfrøs(s)en; egl. perf. part. til ior-

fTyse(s.d.)) ]) forkommen, medtaget af
frost ell. kulde. *stiv forfrosen Krop, der
strax til Ilden haster,

|
Sig vil curere, men

i anden Svaghed kaster. Holb.Skiemt.B6f-.

et fattigt, forsultet og forfrossent Menne-
40 ske. Tode.ST.11.71. jeg er saa forfrossen
om mine Fødder; lad mig bare varme
dem lidt. Heib.TB.nr. 123.1. Ingen havde
givet hende en lille Skilling; sulten og
forfrossen gik hun og saae saa forkuet
ud. HCAnd.Vl.36. jeg vilde ikke være
Æsops Bonde om igen, som gemte den
forfrosne Slange ved sit Bryst. KLars.AH.
95. O overf. : *Synderens forfrosne Hierte.
FGuldb.(Bahb.LB.I.614). Vi venter paa

50 den Prometeus, som skal bringe Ilden til

de forfrosne Menneskehjerter. Tilsk.l921.I.

13.
jl
(nu næppe br.) om ting. hvor (jorden)

staaer oppe over Vandet, (er den) raa, og
ubeqvem, samt enten forfrøssen eller for-

brændt. WDerham. Astro- et Physico-Theolo-

gie.(overs.l759).153.Et forfrossentTræ. VSO.
2) (dagl.) meget modtagelig for kuldefornem-
melse; kuldskær. vAph.(1764). Baud.G.306.
han havde gaaet og . . skuttet sig forfrø-

60 sen. Aakj.SV.VIII.99. jf: de tykke, tætte
Uldtrøjer . . bidrog mægtig til det nuvæ-
rende Slægtleds Forfrossenhed.JPifiii-

ler.MitSysttm.40pl.(1904).27.

For-irngt, en. [V.2.i] (landbr.) kultur-

planter, som saas forud for en anden af-
grøde og bereder jordbunden for denne. Kar-
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tofler og Roer, naar de kmme komme tid-

ligt nok af Jorden, ere gode Forfragter

for Rug. LandmB.III.62. LandbOJlJ89.
foriryse, r. [fmT^fry'salpræt.-frøSipart.

•frosset (jf. forfrossen^, vbs. -nlng (s. d.).

{ænyd. d. 8.;jf. ty. verfrieren; /. br.) 1) intr.:

blive fordærvet ved at fryse. Moth.F385.
Dersom Solen var os nærmere, da vUde
alting paa vor Jord forbrænde, og var den
længere borte, alting forfryse. Suhm.II.90.
Guldregn, som allerede var spfret i No-
vember . . og formodentlig om Vinteren
forfrosne, da de næste Aar ikke var at

see. Andres.Klitf.339. 2) trans. 2.1) bringe
til at fryse. Frosten trænger ind og for-

fryser Fugtigheden, saa VentUeme paa
Sprøjterne iHce kan fungere. Pol.*1*1912.3.

sp.4. overf: Deres kunstneriske Personlig-
hed savner den indre tændende Varme og
menneskelige Medføleevne, uden hvilken
en Teaterleder meget let forfryser sine

Medarbejderes Glæde. smsl.*^!\1921.4.sp.2.

2.2) faa forfrysninger i (et lem), (en

frønlcender) forfrøs slemt sin ene Fod og
unde ikke gaa til Fjælds. MylErich^smst.

'V6l904J.8p.4). Forfrysning, en. flt. -er.

(især med.) egl. vbs. til forfryse; iscer (ofte

i flt): den sygelige tilstand, der fremkaldes i

det menneskelige (ell. et dyrs) legeme ell. dele

af det (fx. lemmerne), ved at det udsættes for
meget lave varmegrader (congelatio). MøllH.
IIJ49. Panum.234. det varede ikke længe,
før (nordpolsekspeditionen) begyndte at lide

af YoTbysmngeT. KnudEasm.G.231. | (sj.)

uegl.: kuldegysning, hun faar Forfrysninger
i hele Kroppen af det! Aa, men hun er
vist forelsket i ham! ThitJens.G.128.
forfaldkomme, v. vbs. -ning (Ørst.

11.93). {dannet (og vist kun brugt) af Ørst.

efter ty. vervoUkommnen) fuldkommen-
gøre. Lærerne have her (d : ved polyteknisk

læreanstalt) den ønskeligste Leilighed til

at berige sig med Erfaringer, og til at

forfuldkomme Videnskaben ved nye For-
søg. Ørst.II. 78.

fbrfnldstændige, r. -ede. {dannet (og
vist kun h~iigtj af Ørst. efter ty. vervoU-
standigen) fuldstænddiggøre. Ørti.VI.
166.

forfole, V. [fmr'fu'la] -ede eU. (sj.) -te

(OehlYM.oo). vbs. -else (YSO. ESchmidt.
(DagbUViil886.1.sp.2)) ell. f -ing (Moth.
F398) ell. (jf forfulne) f -ning (smst. Leth.

(1800)). {ænyd. d. s., glda. forfules, ødelæg-

ges (Mariagerleg.49); fra mnt. vorvulen (hty.

verfaulenj; j/. forfulne, ful; nu kun foræld.)

\) gaa i forraadnelse. i.\)iaktiv. en vis

Deel Krit-Jord . . bliver giennemtrukket
med en stillestaaende og forfulende Væd-
ske.EPont. Atlas. 1.443. (landets) Kornfor-
raad (var fri) for at forfule paa Lofter og
i Skibe. MaW.ffG.55. *Strømmen svulmed
op, og overløb sig

|
Nu vil den snart staae

stille og — forfnle. Ing.M.177. Bredahl.V.
120. 1.2) dep. *ormestukne og med vissen
Stilk

I
(æblerne) alt begyndte at forfules.

Grundtv.0ptrJJ6. biUedL: Saaledes henvis-
nede og forfuledes . . Skjoldungernes her-
lige Stamtræ. sa.SaxoJI.29. 1.3) part. for
fulet brugt som adj. Mine bylder lugte
ilde, de ere forfulede (1871: raadne^. P«.

38.6 (Chr.VI). (en) Kiæde af øde, steen-
bestrøete Høie, hvor Naturen synes at
være død, begraven og forfulet. ^a^^es.
D V.X.343. (drikken er) aldrig bærmebedsk,

10 doven og forfulet. JPJacXi76. jf: *disse
kalkede, bemalte Grave, |

Hvorunder, ef-

ter Skriftens Ord, Uhumskhed | Og halv-
forfuulte Knokler skiule sig.Oehl.VM.
55. I overf. (jf. bet. 2). Vi leve i de forfu-

lede Overbevisningers Tiå.RSchmidt.(Dag-
bVliil886.1.sp.3). en forfulet, forbandet
Skøge. JPJac.J.-2i4. 2) (sj.) trans.: gøre
raadden ell. (overf.) moralsk fordærveL
•hans Siæl var reen og Diævlens Aand

|

io Ei havde reent forfulet h?im.Meisling.(Rahb.
Sandsig.744). f forfnlne, v. -ede. vbs.jf^
Forfalning u. forfule. {ænyd. glda. d. «.) d. s. s.

forfule 1. Moth.F398. Leth. (1800). overf. r

(hvad er) al den Lærdom, som forfuulner
i skimlede Dynger . . imod Eders (smil)?
Bagges.L.II.165. | dep. al himmelens hær
skal forfulnes (1871 1 svinde )xQ\i).E8.34.é

(Chr.VI). I part. forfulnet brugt som adj^
*Sikkre Siel! hvor tør du nøle | I dm

»Synds forfulnet Sølel Stub.22.
forfarne, v. se forfome.
\ forfaset, adj. [fmr'fu'saf] {vistnok

dannet af adj. fus) forstyrret; forvirret;
forfjamsket. *ude af sig selv og reent
forfuuset. Bagges.V.224.

O forfuske, v. [fmr'fusga] -ede. vbs,

(1. br.) -cke (D&H.), (1. br.) -ning (Brandes.
VII.469. AmMøll.Sundhedsl.665). {jf. ty,

verpfuschen) ødelægge, fordærve ved at
40 fuske (med noget); forkludre, (jeg vit

ikke) forfuske et Æmne, som der er Haab
om, fra Mesterhaand at see behandlet.
Rahb.Tilsk.179o.688. franske Stykker over-
sættes . . fordetmeste af Tydsk, hvorved
de da blive dobbelt forfuskede. Eeib.Pros,
VIJO. Jeg vil ikke have hende forfusket.

For Øjebl^ket er hun et raat, men sundt
og kraftigt Naturbam — hun kender hver-
ken til Skole eller Uanér. Bøgh.IIIJ81,

50 *fra den Dag af var hendes Liv forfusket.

Schand.US.82. Jeg (o: en statue) vil være,
som Kunstneren har gjort mig, ikke for-

fuskes af klodsede Hænder. Brandes.XII,
164.

forfylde, V. [fmr'fyl'a] -te ell. f -«de

(jf Tode.STJ.22). {glda. d. s. m. bet. „fylde",

..udfylde"; fra mnt. vorvullen; nu kun dial^

fylde (noget) for stærkt; overfylde. Moth,
F404. naar Sækken forfyldes (LiebMQJJ,

60 87: overfyldes^ rævner den. BiehlJ)Q.III.
105. t o»» skib: en hverel-vind (o: hvirvel-

vind) kom ned paa søen ; og de forfyldtes

(1819: Skibet blev fuldt af Vand;. Luc.8.23
(Chr.VI). I om overdreven nydelse af mad
og drikke; refl.: MothJ'404. *Til Tarv og
Tæring gik for mig kun lidet bort

i
Det
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-var en anden Viis, end nu hos somme
findes,

| Der saa forfylde sig, at Sind og
Sandse blindes. LThura.Foet.335. VSO. især

i part. forfyldt brugt som adj.: *Bacchus
sad, og gav et Rep (o: ræb)

\ Af sin for-

fyldte Miiye.Tychon.(NkS4'>838a.lO). om
Søndagen drikker de forfyldte B ester sig

. . fulde. Cit.l?61.(JySaml.4B.IIL113). (jyT)

ordspr.: den forfyldte so ved ikke, hvor-
for den hungrige grynter. i^eiZft.

For-fyr, et. ^ det forreste (sejlløbet

nærmeste) af to ledefyr. Scheller.MarO. -fæ-
dre, flt. af Forfader.
[4 forfægte, v. [fmr'fægda] (f forfigte.

Moth.Fll4. Holb.MTkr.222). -ede. vbs. (l.br.)

-else (Moth.F115. Winth.NDigtn.135. Bran-
des.IX.375) ell. (nu næppe br.) -ning (Moth.
F117. VSO.). (ænyd. forfecte, -ficte; fra
mnt. vorvechten (hty. verfechten^) 1) f i

€gl. bet.: kæmpe for; forsvare (med vaa-
ben). (især m. abstr. obj.). deres Gud skulde
forfegte (1871: stride for; åem.Jud.6.2
(Chr.VI). Kong Christian maatte . . sine
egne Riger og Lande . . forfegte. Slange.
CJirlV. 628. *(de var) blandt dem, som
endnu forfægtede mandigen Livet, I Me-
dens de øvrige laae henstrakt af de ram-
mende FUe. Bagges. Gieng. Till. 41. *Med
Sværdet han forfegter hendes Ret. Oehl.

DM.93. Vi Ditmarskere . . har fra Arilds
Tid forfægtet vor Frihed. Blich.II.462. 2)
O forsvare (noget) i ord; træde i skran-
leen for; hævde; m. abstr. obj. (nu især:

Mening, Sagj. Forfegt (1871: Kæmp forj

sandheden. Sir.4.5i('CAr,FJj. Arius mødte
for Lande -Mode uden Proeurator . . for-

fægtende sin Meening udi fire stive Klo-
cke-Timer.HoZ6.GT^.I.5. (han) er faldet

paa . . at forfægte den forunderlige Sæt-
ning at der intet Ont eri Verden. JSt^j.FJ.

57. Den unge Kapellan var meget ortho-
dox og forfægtede ivrig Helvedstraffenes
'Et\ig\ieå.Schand.F.146. den uskadelige Løg-
ners Indbildningskraft, der er lige rede-
bon til at opdigte en Historie og tU at

forfægte 0^å\gte\&en.Brandes.II.229. det
sagde De virkelig og gestikulerede med
den knyttede Haand, saa ivrig, som De
altid pleiede, naar De forfægtede en Sag.
Gjel.É.55. m. at-sætn. som obj.: de driste

sig endog til at forfægte, at det er nøå-
-venåigt Schytte.IR.IV.lll.

|| f refl.: for-
svare sig. KomGrønneg.II.266. *Med den
Undskyldning de sig meget kiønt forfeg-
ter. FrHorn.SomnPoet.116. 1. Forfægter,
en. (f Forfægtere. Eilsch.Term.24. Eiv.VI.
217). 1) t til forfægte 1: forsvarer; for-
kæmper. Jøderne havde Gud til Forfeg-
ter (1871: Forsvarer). 2Makk.8.36(Chr.Vl).
2) O til forfægte 2. (han) var en hidsig
Torfægter af Adelens Højhed. Holb.DH.II.
655. nogle baade af Religionens Fiender
og af dens ivrigste Forfægtere. JSneed.
111.267. Isærdeleshed synes denne Me-
ning at finde Forfægtere blandt fordums
akademiske Borgere. Ørs^. Fil. i53. Rahel

og Varnhagen blev de første Forfægtere
af Heines Talent. JSrandes.FJ.445.

IL t For-fægter, en. [V.5] {efter ty.

vorfechter; jf. H. Forfægtning 2) person,
som fægter i st. f. andre, ell. som paa en
fægteskole træder i fægtelærerens sted. Moth.
F116. VSO. MO. overf: De Hollænderes
besynderlige For-Fægter derudi har været
. . Hugo Grotius. Holb.Anh.192.

10 I. Forfægtning, en. vbs. til forfægte
(s. d.).

IL t For-fægtning, en. 1) [V.2.8] ;^
fægtning ell. skærmydsel, der gaar forud for
det egentlige slag. Moth.F117. VSO. 2) det
at være forfægter (II). smst.

forfængelig, adj. [fmr'fæii'ali] Høysg.
AG.170. adv. -t ell. (1. br.) d. s. ell. (især høj-
tid, og foræld.) -en. (ænyd. d. s., glda. fa-, fo-
fengelig, sv. fåfånglig; afl. af glda. fofæng

20 (se faafængt; og omdannet efter ænyd. for-
fængelig, som er til hinder (se II. Forfangj,
og maaske forgængelig; bet.-udviklingen un-
der indflydelse af lat. vanus)

1) (især bibl.) om timelige ting (mods. det

evige liv): som er af kort varighed; for-
gængelig; ogs.: af ringe virkning, nytte, ind-
hold; tom; unyttig; intetsigende; værdi-
løs. 1 (følger) forfængelige Ting, som ei

gavne eller h\æ\pe. lSam.12.21. Lader os
30 ikke have Lyst til forfængelig (1907: tomj
Ære. Gal.5.26. Naturen , . synes at vise,

hvor forfængeligt det er at bryste sig af
Styrke. Holb.MTkr.578. Jeg har . . hørt ham
ærgre sin . . Lærere med forfængelige og
unyttige Indvendinger. Etc.VI.153. Lede til

den forfængelige, og Tragten efter den
stedsevarende Ære. Grundtv.Saxo.III.S75.
Skjønhed er bedragelig og Dejlighed er
en forfængelig Ting.£ZicA.IL578. forfænge-

40 lig Pragt, som Møl og Rust kan fortære.
Kierk.1.133. det er , . forfængeligt at troe,

at Folkestammer uomtvistelig ere de æld-
ste, fordi de ere de første, der nævnes i

de faa, og tildeels usikkre skriftlige Efter-
retninger, TFors.DO.i 06. || om haab, forvent-
ning olgn.: som man ikke kan fæste lid til,

ikke gaar i opfyldelse; unyttig, deres Haab
er iorfængeligt.Visd.3.11. Denne Stolthed
opvakte hos dem det forfængelige Ønske

50 ogsaa at vise Andre, hvor fine Iagttagere
de kunde være. Tops.I.198.jf.: Dermed tog
(han) Afsked, under stiltiende Løfte om
aldrig mere siden at overskride denne
forbandede Tærskel — et Løfte, som dog
Skæbnen en Dag skulde gøre forfænge-
ligt (o: sætte ud af kraft). EmilRasm.DL.
165.

II
som adv. jeg haver bemøyet mig for-

gieves, fortæret min kraft for intet og for-

fængeligen (1871: uden Nytte). Es.49.4(Chr.

60 VI). i forb. tage (noget) forfængeligt
{overs, af lat. assumere in vanum; især relig.

efter 2M0S.2O.7) gøre anvendelse af nogetpaa
en saadan maade, at man misbruger (van-
helliger) det. jo mere levende vi have følt

Guds Naade, des større Kval maae evinde-
lig omspænde os, hvis vi tage den for-
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fænge]ig.Grundtv.UdvJII.291. At tage (for-

bønnen) forfængeligt, er for den Mægtige
kun altfor let; at sige den forfængeligt,

er for den Bedende kun altfor let. Kierk.

V.88. iscer:t&ge guds navn forfænge-
ligt, (glda. tilthagæ Gudz naffn fafænghe-
ligæ) mifbruge guds natm (fx. ved at anvende
det i eder). Du skal ikke tage Herren din
Guds Navn forfængeligen. 2Mos.20.7. Du
skal ikke tage Herrens din Guds Navn for-

fængeligen (1909: misbruge Herren din
Guds Navn>. Katek.§20. jf. (spøg.): jeg har
taget Deres navn forfængeligt (o: udgivet

mxg for at vcere Dem)
\

2) 8om tragter efter (tom) ære, ynder at

blive gjort stads af eU. selv at lægge sine

(formentlige ell. virkelige) fortrin for dagen;
indbildsk, hånd var af en forfængelig og
vanskabt Natur. HolbJean.II.l. Ingen Om-
stændighed kan smigre et forfængeligt
ungt Menneske meer, end den, at være
- . i god Forstaaelse med Jomfruen i Hu-
set. Eic. VIII.103. Jeg er ikke forfængelig
nok til at stole paa mine egne Yndigheder.
PAHeib.SkJ.127. *bliv ved dit Haandværk, I

Og stræb forfængelig ei efter Flitter. OeM.
DJ.14. (franskmændene) forsøgte . . i for-

fængelig Overbevisning om, at de alene
repræsenterede Civilisationen, at udslette
alle andre Landes Nationalfarve. Brandes.
E.200. nu har han ikke længer noget at

være forfængelig af, undtagen at hans Fa-
der var Provst og Konsistorialraad. JaA-

^nu.GSJ^. Bspec: som er meget optaget af
at tage sig godt ud, pynte sig olgn.; pynte-
syg, en Qvinde, der speUer sig meget,
hun bliver forfængelig. Kierk.TS.52. 'Ung
Bjowulf er omgængelig,

|
en herlig Kæmpe.

Jamen svært forfængelig —
|
han har Pa-

ryk! Bich^Studenterkom.18.5).
Forf«Mgelig-hed, en. flt. (1. br.) -er.

^) [1] (i-^ær bibl.) forgængelighed; tom-
hed; ogs. mere konkr., om handlinyer, om-
stændigheder olgn., der vidner om dtsse egen-
skaber; tant; gøgl. At arbeide paa at samle
liggendefæ medf en falsk tunge: er en for-

fængelighed (1871: Dunstj, som bortblæses,
hos dem, som søge døden. 0rds.21.6(Chr.
VI). Skabningen er underlagt Forfænge-
lighed (1907: Forgængeligheden^. Eom.S.
20. 'Hvad er mit Arbeide, min Møie, min
Sved ?

I
Forfængelighed. Kingo.253(jf.Præd.

1.2). alle hans Dyder fordunkledes ved .

.

den alt for store Begierlighed, han havde
til verdslig Forfængelighed. ^oZ6.ZA.987.
Det menneskelige Livs nærværende Ring-
hed, dets Korthed, Forfængelighed. JSn^etZ.
1.403. jeg er kjed af Verdens Forfænge-
lighed. Hauch.KY.10.

i|
(nu 1. br.) i flt. hvor-

for opirrede de mig med deres udskaame
billeder, med et fremmed folkes forfænge-
ligheder (1871: AfgndeT)?Jer.8.19(Chr.VI).
Mange Forældre og Lærere . . vidste, som
andre Børn, ikke at leve, uden de for-
stode den elendige Kunst ved tusinde For-
fængeligheder at forkorte en Tid, der el-

lers falder dem alt for lang. Eilsch.PhUhist.

132. De elsker Dyden; De indseer dens For-
trin for alle Forfængeligheder. PAHeib^k.
11.56. Verdens Forfængeligheder. Jfyiwf.

BIS.I..57. Forfængeligheders Forfængelig-
hed (Chr.VI: idel forfængelighed^! sagde
Prædikeren. PrcB<i.i.^. 2) [2] tragten efter

(tom) ære eU. ydre glans; lyst til at give aig

ud for mere, end man er; glimrelyst; ind-
10 bildskhed. jeg seer Viisdom afmalet udi

hans Pande, men det inderste er fuldt af
Hovmod, Forfængelighed, Vankundighed.
HolbSPlut.Il.l. (indførelse afbcerestol) viiser

en . . Begyndelse til den Kiøbenhavnske
Forfængelighed. sa.Dfl.JJJ. 606. Stolt er
han ikke af sine Midler, men saa megen
Forfængelighed har han, at han veed med
sig selv, at han er en riig Mand og en
nyttig Borger. JSneedJ.20. (hans) Forfæn-

20 gelighed fandt sig vel ved den Høitid,
der blev giort af hans ^one.RahbJ'ort.I.
208. Forfængelighed er hans Orm. Mau.
2272. (1. br.) i flt. : Under hans snurrige
Ydre skjulte der sig en ægte Beundring
for Kunsten . . disse Toner . . fik ham til

at glemme hans smaa Forfængeligheder.
SHeegaardJ'GJ76. I spec: det at være me-
get optaget af sit ydre. (det) undgik ikke
min qvindelige Forfængeliorhed , at mit

30 Udseende vakte Opmærksomhed. Gylb.EA.
147. CKMolb.SDJ31. om ei enkelt udslag af
denne egenskab: det var Udsigten til at

træffe sammen med den fremmede Kø-
benhavner, der havde forledt hende til

denne Forfængelighed (o: at tage et par
elegante handsker paa). Pont.LP.VIIJ.41.
rorfaerde, v. [fmr'fcr'da] (nu kun dial.

forfære. Moth.F82. E8p.82. FeUb. Thor-
sen. 43. sml. FeUb. IV. 154. Kort. 79). -ede.

40 vbs. -else (s. d.), -en (s. d.). (ænyd. d. s., cenyd.

glda. forfære, sv. forfåra; omdannelse af
mnt. vorveren; besl. m. I. Fare; O eU. dial.)

indgyde en stærk (og pludselig) angst ell.

en stærk følelse af uhygge, gru olgn., ttdlwere
ogs. en høj grad af forbavselse (jf.PEi^MlL*

68f.); forskrække stærkt; skræmme;
gøre meget bange. Dom.8.12. *Hvis I
fremturer meer og Hierteme forhærde,

I

Da eder denne Geist skal Dag og Nat
so iorfærde. nolb.Mel.V.9. "Hvad Under da,

at Dødens Rad | Dig ey forfærde kunde.
Brors.24. Kongen havde . . ladet indbyde
mange mægtige . . Mænd til sin Gaard .

.

i den Tanke at forfærde alle Tilstede-
værende med det store Bytte. Oehl.VS.43.
•Herrens Præst ej veg et Trin, | Han var
ej at forfærde. GrundtvJ*S.IIL198. Faderen
(kaldte hende) til sig og forfærdede (hende)
med de græsseligste Trudsler. Gylb^l849).

60 IX.97. min hele usikre ydre Stilling for-
færdede mig. Brøchner.Br.53. *din Sorg for-
færder mig. EChristians. Vifandaka. (1897).
36. det der før instinktmæssigt forfærdede
Madame D'Ora saa dybt . . bringer hende
nu totalt til Besindelse. JVJensJl.115. Esp.
82. (nu næppe br.) m. præp. for: gøre bange

V. Beiitr7kt»/al922 30
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for. Hvis Andet ikke kunde forfærde ham
for en saadan Grumhed. C-Bern/i.IF. 74.

^ar<. forfærdende brugt som adj.. 1. (nu
1. br.) d. s. s. forfærdelig 1. Moth.F82. En
forfærdende Lyd, en Torden. JSneed. II.

224. Der ere Helte . . hvis Bedrivter
vinde deres Navn en forfærdende Glans.
Mynst.Mall.4. 2. d. s. s. forfærdelig 2. denne
Landbefolkning er . . tykt uvidende, for-

færdende overtroisk. JBrandes.ZI.^i 7. M i

pass. vær frimodig og stærk, forfærdes
ikke og ræddes iliike.Jos.1.9. strax præ-
dikede hånd Christum i synagogerne, at

hånd er den Guds Søn. Men de forfer-

dedes (1819: forbausedes^ alle, som det
høråe. ApG.9.21(Chr.VI). Man forfærdes
over at høre og læse afdøde Tyranners
Grumhed; men ingen forskrækkes derfor.

PEMulU69. 'Jeg er den store Pan. For-
færdes ikke I

I
Idag jeg ikke med en pa-

nisk Skræk
|
Vil skræmme ier. Heib.Poet.

JJJ.5. *Forfærdes ei. Du lille Hob. FrHamm.
GÅ.123. især i /?ar<. forfærdet brugt som
adj.: Marc.1.27. Naturen taug forfærdet.

Ew.VIlI.212. *Forbauset — ja forfærdet
jeg dig hører. PalM.TreD.8. da Disciplene
saa ham vandre paa Søen, bleve de for-

færdede (1819: forskrækkede^ og sagde:
„Det er et Spøgelse."" Matth.l4.26(1907).
\ d. s. s. forfærdelig (1): *Men Himmel!
hvad er det? det er min Faders Skygge,

|

01 et forfærdet Synl Holb.Mel.IV.l. |T (nu
kun dial.) refl.: i sa. bet. som pass. *Hun
monne sig forfærde

|
Alt ved hans stærke

Magt. OehLNG.70. Ing.DM.43. (jeg) vidste

(ikke), om jeg skulde lee eller forfærde
mig ved at betragte ham. Gylb.IX.32. Feilb.

forfærdelig, adj. [fmr'fBr'dali] adv. -t,

d. s. (især i bet. 2) ell (f) -en (Moth.F81.
Borrebye.TF.854. VSO. jf. Feilb. IV. 154).

{ænyd. d. s. og forfærlig, glda. forfærligh;

/Va'wnf. vorverlik; til forfærde) 1) CP som
forfærder, indgyder forfærdelse; skrækind-
jagende; frygtelig; uhyggelig; ræd-
selsfuld, saa forferdeligt (1819: frygte-

ligtj var det, som syntes, at Moses sagde

:

jeg er forferdet, og bever. IIebr.l2.21(Chr.

VI). (sejrherrernes) store og forfærdelige
Navn varer. IIolb.Hh.1.6. jeg ene var und-
kommet af hiin forfærdelige Havsnød. Ew.
VI.81. det lyner stærkt, et forfærdeligt Tor-
denskrald høres. Oehl.X.63. denne skjønne,
talentfulde, i næsten forfærdelig Grad elsk-

værdige Fiorihe]\&.Ing.LB.III.228. *den
mægtige Pan, forfærdelig er han at skue.
E.auch.SD.1.125. (gud) er og maa være
den vrede, straffende Dommer, i hvis
Hænder det er forfærdeligt at falde. Kra-
rup.L.260. 2) (dagl.) for at betegne, at no-
get (egl. kun noget frastødende, ubehageligt

olgn.; ogs., især i kvindespr., om det modsatte)
er til stede i en meget høj grad; umaa-
delig; utrolig olgn. (jf. frygtelig, ræd-
som osv.). 2.1) som adj. (Kalk.V.276). Me-
taller og Halvmetaller opgraver man i

Bjergværkerne, ofte i en forfærdelig Dyb-

de. Hallager.33. Baggesen vedblev dog at
gjøre forfærdelige Komplimenter for Stef-
fens. Ørst.Br.I.210. Her er en forfærdelig
Ueåe\ HCAnd.VI.253. „man kan aldrig
lære nok." — „Ja, Gud hvor det er sandt!— Men det spilder en forfærdelig Tid."
KLars.KÆ.7. 2.2) som adv. En forfærdelig
stor løgn. Moth.F81. PAHeib.Sk.II.315.
Hans Majestæt skal have ennuyeret siff

10 forfærdeligt og sammenlignet Stykket med
en lang Ligbegængelse. Ørst.Br.1.278. han
var forfærdelig forelsket i min Søster,
Gylb.I.167. *mine (o: en rævs) forsultne
Unger,

|
de skrige saa forfærdelig

|
af

Hungerl Rich.1.49. Vil De bringe Fru B.
min Tak . . Og sig hende, at det gør mig
forfærdelig ondt, men jeg kan Ingen mod-
tage idag. Pont.BH. 9. De er da en for-

færdelig nydelig Pigel AndNx.U.105. jf:
20 „De har jo været i Paris. Er det ikke en
rædsom forfærdelig by?" „Jo. Den er for-

færdelig rædsora."' Hjorfø.F.163. -hed, en.
{ænyd. forferlighed; 1. br.) til forfærdelig 1^
ogs. mere konkr., om forfærdelige omstændig-
Jieder, forhold olgn. (han) slog sig resolut
med den knyttede Haand i Ansigtet. Sla-

get bragte ham helt tilbage til Virkelig-
heden, han saa det hele (o: et tyveri) i al

sin Forfærdelighed. AndNx.S.15. vi (kan}
30 endnu redde os ud af Forfærdeligheden.

MMøller. Jagten efterLykke. (1910). 24. Alle
disse Forfærdeligheder var uendelig langt
hurtigere, end det kan fortælles, faret igen-
nem den ophidsede unge Piges Hjerne.
Hjemmet. 1912. 309.S2).3. I. CP Forfær-
delse, en. (f Forfærelse. Moth.F81. Sorø
Saml.I.127. f Forfærsel. Moth.F82). flt. (i

bet. 2; nu sj.) -r. {ænyd. forfer(d)else, glda.

forfærelse; egl. vbs. til forfærde) 1) det at

40 være ell. blive forfærdet; følelse af stærk (og
pludselig) skræk; rædsel, de bleve fulde af
Rædsel og Forfærdelse. ^^'G'.S.iO. „Dron-
ningen er myrdetl" raabte tusinde Stem-
mer med Gru og Forfærdelse. Iw^'. 75.177.
106. jeg vil hjemsøge Eder med For-
færdelse (Chr.Vl: forskrekkelse^. Svindsot
og hidsig Feber. 3Mos.26.16. Anders følte

til sin Forfærdelse, at han kunde sletingen
Ting sige til dette. JakKnu.S.198. (spøg.:)

50 Det slog mig „med Forfærdelse" — som
det hedder — da jeg nylig langt nede i

Tyskland saae en Avis med daglige No-
teringer fra selv de mindste jyske Aktie-
selskaber. Ponf.ZP.FJJ.49.

II
hetiil Forfær-

delses-raab (Ing.VS.III.106. JPJac.I.lSS)^

-skrig, -udbrud ofl. 2) (sj.) d. s. s. Forfærde-
lighed. (Kristus) forudsiger sin Lidelse,

det seer ud som det blot var et Træk
med i Beskrivelsen af dens Forfærdelse,.

60 at den vil være saa forfærdelig, at selv

alle Apostlene ville forarges paa ham.
Kierk.XII.lOO. || især (mere konkr.): hvad
der forfærder, er forfærdeligt; rædsel, jeg
skal gjøre dig til en Forfærdelse (Chr.Vl:
til forskrekkelse).Mich.6.16. i flt.: Guds
forferdelser (1871: Rædslerj ere stillede
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imod mig.Job.6.4(Chr.VI). Døden nærmer
sig til vort Leie med alle sine Forfær-
deiser. Basth.Tale.(l 782). 14. Kierk.XIII.
427.

II. t Forfærdelse, en. (ænyd.d.s.;
vbs. Hl cenyd. forfærde, forfærdige) d. s. s.

Forfærdigelse. det Danske Lexici For-
færdelse. Langebek.Breve.219.

CJ Forfærden, en. (vbs. til forfærde;
si.) d. 8, s. I. Forfærdelse 1. 'Det er ei blot

aen Kraft, der blander
| I Sjælen Lyst

med Ængsten og Forfærden; | Det er ei

ene den, der danner | Oe fylder ud en
Digters Yerden. Hrz.Lsp.Fort. 'End lyt-

tende til Dommen Kain stod,
| Forbandet

og landflygtig nu i Verden:
|
Han saae

sig om med Bæven og Forfærden. PaZl/.
VII.53. Den engelske Dame kom forholds-
vis let over den første Forfærden og vir-

kelige Sorg. GBauditz. Havet tog.(1910).65.
forfærdet, part. adj. se forfærde.
D forfærdige, v. [f(nr'fBr'di(q)9] -ede.

vbs. -else (Mothyui. JBPaulli.N.84. JP
Jac.II.64. GoosJI.228), jf. II. Forfærdelse.
(ænyd. d. s.; fra mnt. vorverdigen (hty. ver-
fertigen^; af adj. verdich, færdig) gøre
færdig. 1) f istandsætte; reparere.
om Brøstfældighed (paa vejene) findes,
(skal politimesteren) Magistraten det til-

kiendegive, at de strax vorde forfærdigede.
Forordn.^liol701.1I.7.§6. 2) frembringe;
fremstille; udføre; lave. I om haand-
værks- ell. fabriksmæssigt arbejde (især frem-
stilling af mindre ting ved ydre, mekanisk
virksomhed; sjældnere om større arbejder).

Hvad nødvendig Reparation, som paa Hu-
set (der udlejes) skulde behøves, oa lader
Langet samme forfærdige. Cit.l722.(Eist
MKbh.YIII.37o). Udi dette Aar blef dend
kostelige ny Studi-Gaard paa vor Frue
Kirke-Gaard udi Kiøbenham . . gandske
opbygt og forfærdiget. iSZfln^e.C^rJF.io 7.

Haandværksarbeider gjøres for det meste
bedre ; Fabrikvarer forifærdiges lettere (o

:

i vor tid). 0rst.VIII.133. en hos Irgens for-

færdiget Spirituslampe. Pl/øtt./.^94. (de)
i det syttende Aarhundrede forfærdigede
Landkort. Eolst.V. 48. (han sneg) sig til at

forfærdige en ny Ring for Hundens Lænke.
Drachm.PV.14. vi smedder Vaaben, vi for-

færdiger Smykker. EBrand.M.139. B (nu
næppe br.) udfærdige (dokument olgn.).

Nu maa jeg . . forfærdige en Balance-
Regning, for at see, hvorledes Facit bliver.
Eolb.Plnt.11.3. Slegt-Registeret alene, som
med en utrolig Flid var forfærdiget, ud-
giorde en stor Deel af Yerket JSneed.II.
444. ( Gri/fenfeldt har) ey havt flittig Op-
syn med Cancelliet, men betroet sine Tie-
nere mange, i sær Kammer-Sager at for-
færdige hiemme i sit Huus. CPEotheJIQ.
11.251. MB.1804.486. y (nu sj.) m. h. t.

kunstværker, bøger olgn.: udarbejde (nu
tsær m. bibet.: paa en haandværksmæssig
maade). de af mig forfærdigede Origi-
naler (o: komedier). Eolb.Ep.IV.212. (han)

kaldte (ham) ind paa sit Kammer for at
raadføre sig med ham ved en Stiils Fot-
færdigelse. Ew.VI. 198. et af Hr. Zierlich
forfærdiget Digt EeibJ'oef.VI.117. (Thor-
valdsen) havde forfærdiget de tolv Apostle,
som nu staae opstillede i Fruekirke. Hauch.
MfU.241. han forfærdiger gode Spotte-
digte. EBrand.M.97. jf. : (dekan ns skal) med
sin Paaskrift og Haands undertegnelse sit

10 Betænkende paa det, som til Trykken for-
færdigis skal (o : skal trykkes), saaledis give.
DL.2—21—1. Forfærdiger, en. (1 br.)

Napoleon (o:N.lII), Italiens Ven og For-
færdiger (o: skaber). Brandes.XI.14. Bil-
lederne ere noget mere end simple Ko-
Eier; Forfærdigeren har . . tillagt dem en
estemt Betydning. SophiIiill.V0.603.
forfære, Forfærelse, se forfærde,

I. Forfærdelse.
20 t forfærre, r. -ede. vbs. -else. (dannet

af færre i lighed m. forflere; sj.) for-
mindske antallet af. Harene bleve me-
get forfærrede, saasom Præsterne gave
andre Lov til at \age. PNSkovgaard.B.53.
smst.52.

Forfærsel, en. se I. Forfærdelse.
forfødde, v. [fmr'fød'a; 1. br. -'fø-'floj

(nu kun dial. forfødre. VSO. Feilb.). -ede.
vbs. -ning (s. d.). (ævyd. d. s., sv. dial. forfota)

30 sætte nye fødder (2.8) t strømpeskafter
ell. (nu kun dial.) i støvleskafter. Moih.F268.
VSO. jeg skulde have forføddet mine Støv-
ler. PMøll. II. 30. Skomageren. (1832). 185.
haandstrikkede Strømper . . ere de solide-
ste, da de nemt kunne forføddes. VortEj.
113.69. Feilb. Forfedning, en. 1) vbs.
til forfødde. Støvlernes Yoriodning.MB.
1823.203. (hun) stoppede Fars Sokker —
Far, som sled Huller saa store, at det var

40 saa godt som en Forfødning. LouiseBirke.
LilleFruJensen.(1914).54. 2) konkr. : ny fod,
der er sat paa strømpe- (ell. støvle)skaft. for-
fødningen har ikke været holdbar

j

forfoaje, V. [fcor'ftoi'a] -ede. vbs. -else
(s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. d. s. ell. forføge;
efter mnt. yorvogen (hty. verfugen); jf. føje

(y.)) 1) (til dels under paavirkn. af ty. ver-
fiigen) GJ træffe en bestemmelse; anordne;
disponere (4). I.i) (1. br.) intr. (jeg skulde)

50 indtil der blev anderledes forføjet . . føre
Tilsyn med Bibliotheket. Goldschm.VI.247.
V. bestred ikke Guds fulde Almagt, men
han bebrejdede ham Uforstand og gik
skarpt i Rette med ham som en Gud, der
forføjede kortsynet og umyndigt. J7Jens.
EF.146. I nu især m. præp. over: raade
over. DrachmJ)J.II.39. Der var Tider, da
Antons Broder forføjede over bedøvende
(o : svimlende) Summer.JVJen8.EF.36. (fæ-

60 stemanden) var jo som en Slags Gud eller
Halvsatan, der forføjede over (de arbejds-
søgendes) YeUærd. AndNx.DM.IV. 37. 1.2)

t trans. I (har) Eder sligt Ovenstaaende .

.

efterrettelig at holde og derom alle for-
nødne Anstalter at forføie (nu: træffe^.
MBJ721.61. 2) (især emb. ell. G), jf. dog

30*



471 Forføjeise forfølge 472

Feilb.) refl., oftest m. flg. stedsbestemmelse:
begive sig et ell. andet sted hen (især om
en kortere bevægelse), (han maatte) som en
forløben Træl forføie sig selv eenligt midt
igjennem Landet. 2Makk.8.35. Jeg vil da
strax forføje mig hiem.Holb.Masc.III.4.
Saa faar jeg dog Fingre paa Jer igien,

mine kiære Penge, forføyer Jer ner i min
homme.KomCrrønneg.L272. Enhver forføie

sig til sit, at ingen forstyrrer Kongens
Rolighed. Ew.III.198. *nu kan du |

For-
føie dig din Vei, hvorhen du lyster. Ochl.

A.261. *Du skal til Palæstina dig forføie.

Seib. Poet. X. 190. Saa kom mine Søstre
hjem . . jeg bad dem . . om bare saa hur-
tigt som muligt at forføie sig iseng og
lade mig i Ro. Drachm.E0.182. jf. (spøg.):

*Han maa takke
|
Mig til, fordi jeg skaffed

ham et Paaskud
|
Til at forføie sig herfra

(o : dø). Oehl.A.89.
|| f overf., om overgang

til anden virksomhed ell. tilstand: give sig
i lag med; hengive sig til. Tilforn laae
ieg alleene nedgraven i Historier og Phi-
losophia morali, derefter slog jeg mig til

at studere i gamle Love, siden til Poesie,
hvorefter jeg igien forføyede mig til det
forrige. Overs.afHolbLevned.206. end ikke
de fornemste Personer af det andet Kiøn .

.

bluedes over . . for Mosis og heele Raa-
dets Aasyn at forføie sig hen til Vanære.
Balle.Bib.1.39. Forfejelse, en. (sj.) d. s. s.

Forføjningl. MR.1781.803. AndNx.DM.II.
164. Forfejning^, en. flt. -er. {vbs. til

forføje; jf. Forføielse) 1) O (1. br.) som
vbs. til forføje 1 (ogs. m. mere konkr. bet):
bestemmelse (l.i). Moth.F438. spec. om
guds (skæbnens) bestemmelser: *Ei uden Gud-
doms Forføining . . Fuglen fra Høire | Fløi.

Wilst.Od.II.46. ved Skæbnens kærlige For-
føining fandt Shakespeares Geni i Sam-
tidens højeste Kultur netop den Næring,
hvortil det trængte. Brandes.VIII.114. Ef-
terhaanden gaves nu en hel Række af

Love ogForføjninger, der vanskeliggjorde
Jøderne deres Tilværelse. smsf.Zi.459.

||

{paavirket af ty. verfiigung; sj.) raadig-
hed; disposition (4.2). Kommunen (fik
hans) Lig til Forføjning. Sektionen viste
blød Hiærne. JVJens.EE.237. 2) f sam-
menfældning af to bjælker. Moth.F438.(jf.
Ealk.I.*62).

^'^'

forfølge, V. [fcnr'føl'qa, dagl. -'føl'a]

præt. -fulgte, f -følgede (Dom.8.4(Chr.VI));
part. -fulgt, t -følget (Slange.ChrIV.212).
vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.). {ænyd. d. s. ell.

forfylle, -fylge, glda. forfylghe, -fyliæ; fra
mnt. vorvolgen (hty. verfolgen); hoved-bet.
er nu bet. 2)

\) i al olm.: følge (bag) efter; følge.
1.1) (nu næppe br. i rigsspr.) i egl. bet. Alle
forfølge hende og de fem Helte med en
Seiersang. Ew.V. 301. smst.VIII.219. *De
skrigende Krager

|
Forfulgte Bondens

Flov. Winth.HF.51.jf Feilb. 1.2) O uegl
\\

om lyd. Med saadan Fryde-Skrig blev
Kongen forfuldt lige op til Slottet. Slange.

ChrIV.99. forfulgt (nu olm.: fulgt; af en
stormende Jubel, neiende og bukkende
forlod (hun) Circus. Winth.IX.265.

|| især
om blikket, der følger noget, der bevæger
sig, ell. (m. h. t. noget hvilende) følger det i

hele dets udstrækning olgn. (jeg) saae et
flagrende Papirsblad hvirvle hen i Stor-
men over Fjeldpynten. Mit Blik forfulgte
det. Ing.EF.III.210. *0g glad den (o:fug-

10 len) stiger mod den rene Himmel,
|
For-

fulgt af Nonnens taarefulde Q\e.Bødt.7. i

forb. forfølge (noget) med øjnene olgn.:
*med Øiet jeg forfølger I Havets skumbe-
klædte Bølger. PalM..Poes.II.311. jf.: over
Tagene kunde man forfølge Moloen, der
krummede sig ud i Vandet. Drachm.SS.28.

2) følge efter (en) i fjendtligt øje-
med. 2.1) sætte efter, jage personer (ell. dyr)
for at fange (dræbe) dem olgn. staar ikke

20 stille, forfølger Eders Fjender og slaaer
deres Bagtrop. Jos.10.19. (rytterne) forfulg-
te . . strax uierningsmanden. Holb.Herod.
286. *(han) giennem Skov og Krat, ved
Hornets vilde Tone

j
Fortryllet, Hiort og

Hind forfølger paa sin Hest. ^a^'^es.SF./?.
*Høgen forfølger den vilde Due. Hauch.
SD.I.248. *Med frygtelige Trusler forføl-

ger han sit Rov (o : en modstander),
\
Knæk-

ker Fyrrens Grene, baner sig Vei i Skov.
30 Aarestr.8. || spec. y& udnytte en sejr yder-

ligere ved at sætte efter fjenden for at drive
ham paa flugt, tage fanger osv. Moth.F415.
Darius forfuldte ham, og . . vandt en Sejer
ligesaa stor, som den vi vant for Hoch-
stedt.Holb.Kandst.il.3. Naarman lader Fjen-
den kun forfølge nogle hundrede Skridt
med Blænkerafdelinger, kan Virkningen
naturligviis ikke være stor. MilConv.III.
123. Saa snart Suenson opdagede Fjen-

^ dens Hensigt, gav han Signal til at . . for-

følge. NPJensen. Kampen om Sønderjylland.
IV.(1914).2 74. 2.2) tp uden særlig bet. af
bevægelse: gøre til genstand for efter-
stræbelse (2); søge at ramme ved fort-

satte drillerier, angreb olgn.; plage; hjem-
søge, beder for dem, som giøre Eder Ska-
de og forfølge Eder. Matth.5.44. Dyden er
allevegne forfult. Holb.Arab.lsc. Loven for-

følger os med sin Forbandelse, Samvittig-
50 heden med sine Bebreidelser. Basth.Tak.

(1782).14. Billedet af den druknede Pige
blev ved at forfølge ham. AndNx.PE.lI.
190. Salige ere de, som ere forfulgte (1819:
lide Forfølgelse; for Retfærdigheds Skyld.
Matth.5.10(1907). 2.3) f (jf bet. 4.3; jur.)

stævne for domstolene; sætte under tiltale.

Saa mange som findis ved Tyvnet (o: op-

dages skyldige i tyveri) og gribis, de for-

følgis alle og straffis som Tyve. DL.6—
60 17—3. han (vil) faa gamle Gunild at slaae

et Øje ud paa samme Karl, og siden . .

forfølge ham med Retten. Holb.Bars.IV.9.

denne Delinqvent burde ved Kiøbenhavns
Amt forfølges. -Stom^e.J/.503. jf: Fordri-
ster sig nogen af Medarvingerne . . at

bruge noget af Gaardens Ejendom, da for-
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følgis band derfor med (o: for) Ran. DX.
3—12—2.

3) t bevæge sig i en bestemt retning, hen
imod et bestemt maal; i sine bevægelser følge
en bestemt linie. M. begyndte sit Arbeide
fra Cap-Reikianæs, det er den Sydvestlige
Pynt af lisland, og saa forfulede han Ky-
sten Nord efter. IslKyst.4. Ved at forfølge

denne Retning kom ban . . nær Gaarden.
Hrz.KV.2U. »ban Maalet kjæk forfølger,

|

Kraftigt skiftende sin Fod. Wintk.D.6l.

4) beskæftige sig, give sig af med noget

paa en indgaaende maade, eU. saaledes at

man fører det til ende. 4.1) GJ give sig af
med noget, saaledes at man føi-er det til ende,

naar et fyldestg&rende resultat; fuldføre.
Jeg vil forfølge mit begyndte Arbeid.FSO.
|l m. h. t. forestillinger, især forsæt, plan olgn.

:

fastholde strengt, forfylge . . sit forsæt
MothJF416. den logiske Konsekvens, bvor-
med den paatagne Rolle forfølges. PJtføZZ.

11.446. ved Siden af de mere kunstnerisk
bevidste Maal, jeg forfølger. i>racArH.7F.

299. Saa megen Videlyst og Modtagelses-
evne fører let til . . Mangel paa Stand-
haftighed i at forfølge Planer. JohsSteenstr.
HD.22. de Formaal, Frankrig forfulgte

(paa konferencen) i Geuviii.BerlTid.*^ld922.

AftJ.sp.4. B i forb. som forfølge en for-
del, sejr olgn., udnytte en vunden fordel

olgn. yderligere; føje nye sejre til den allr.

vundne, (han) tog sig fore at forfølge sine
Seiervindinger, og at giøre sig heele Ver-
den underdsaiig. IIolb.JEJ.101. Danmark
havde kunnet vedblive at forfølge de tU-

fegtede FoTdele.Mall.SgE.719. Festen hav-
de . . været ualmindelig vellykket . . Der
var nu Tale om at forfølge denne Sejr;

og der var foreløbig nedsat en forbereden-
de Komite. Pont.SM.50. virkelige Digtere
(lokkes) af Forlag eller Theatre til at „for-

følge" en Succes i en given Genre. KLars.
(Rimest.DF.89). Q (mt næppe br.) øve sig,

uddanne sig videre i (et fag, haandværk
olgn.). Junge.378. 4.2) G) om fortsættelse
af en tankebevægelse, (vedvarende) be-
skæftigelse med en tankegang for at ud-
dybe den, trænge ind i den, komme til fuld
klarhed osv. en opvakt yngre Slægt forføl-

ger med Ubarmhjertigbed den skjæve
Tankegang til sin YdeT\ighedJ*MøU.(1848).
VI.62. Hun fik ikke Tid til videre at for-

følge disse Tanker. Gylb.IV.304. En Mand
forfølger een Tanke, een eneste, alene be-
skæftiget med den.ffierfe.FiJ7. H søge yder-
ligere oplysninger om eU. forstaaelse af et

emne, et forhold (fx. ved at undersøge dets

oprindelse, udvikling, udbredelse osv.). (det)

er at finde hos de Skotske Skribentere .

.

Til hvilke de benviises, som ere begiær-
lige meere herom at viide, thi vi viUe
iMun forfølge vore Danske Historier. SZon-
ge.ChrIV.64. Det kan her ikke være vor
Hensigt at forfølge de hedenske Religi-
oner til deres Udspring. Mynst. Bispepr.
(1850)14. Historien skal . . forfølge Men-

neskeslægten i dens organiske Udvikling
giennem Tiderne. Molb.lndl.62. forfølge vi

fremdeles Dyrets Væxt, ville vi inden kort
Tid see disse Afvigelser bævede, idet det
meer og meer nærmer sig til det udvoxne
Dyrs Form og Forhold. JapSteenstr. F. 5.

Hvad vi i det Foregaaende har givet i al-

mindeligere Træk, skal nu forfølges i det
Enkelte. JohsSteen8tr.ED.42.jf. bet. 1.2slutn.:

10 en vældig Vold af store Stenblokke, der
kan forfølges gennem Pommern . . og
Mecklenburg et Stykke op i Sønderjylland.
Frem.DN.48. 4.3) (jf. bet. 2:å) i forb. som
forfølge en forbrydelse, et krav, en sag
olgn., (især jur.) træffe forholdsregler til gen-

nemførelse af et krav (en sags paakendelse
ved domstolene olgn.). (sagen) forfølges .

lovlig til Tinge. DL.6—6—9. hånd prote-
sterer imod den sidste Forlovelse, og for-

20 følger sin Sag ved Lands Lov og Ret.
Edb.Stu.II.6. 'Grib Sværdet og forfølg

din Fødselsret! OeU.EJ.44. Enhver Mand
kunde søge sin Ret og forfølge sin Sag.
Molb.DE.lJ29. Schand.BS.424. Borgerlige
Retskrav paa den Sigtede . . kan forfølges
i Forbindelse med Straffesagen. iorjVr.PO
^y*1916.§68.5. 4.4) t genoptage, hvad der har
været afbrudt; fortsætte. Jeg loed . . sette

seil til, og forfuldte reisen til Narwa-JJueZ.
30 42. Tilly (lod) sig ikke derved forskrække,

at band jo forfølgede Beleyringen langt
knappere og strængere end tilforn. Slange.
ChrlV.Soo.
Forfelseise, en. flt. -r. {alda. forføl-

lelse; vfes. /i/ forfølge ; j/. Forfølgning; især
C9) 1) til forfølge 2. J (især ^) til for-

følge 2.1. MilConv.III.122. Forfølgelsen
maatte opsættes, til Skaden (paa skibet)

var udbedret. NPJensen.Kampen omSønder-
40 jylland.IV.(1914).274. | ^iZforfølge 2.2. paa
samme Dag be^mdtes en stor Forfølgelse
over Menigheden. .4j)Gr.8.i. Salige ere de,

som lide Forfølgelse (1907: ere forfulgte)
for Retfærdigheds Skyld. Matth.5.10. Eolb.
Kh.234. det lille Bidrag, jeg har givet til

en Smule journalistisk Forfølgelse fra en
enkelt, obskur Persons Side, kan have en
Smule Interesse som Tidsbillede. ScAanrf.

0.11.175. den morderiske Forfølgelse, som
50 den kristne Kirke indtil de seneste Tider

har iværksat overfor det Folk, jeg (o: en
jødinde) tiihøTeT.PontXP.VII.128. R (nu
næppe br.) i forb. (være) under forføl-
gelse, blive forfulgt, jeg har heller villet

leve i Armod og under Forfølgelse, end
efterlade (o: forsømme) min P^gt.Eolb.
Plut.111.3. af hans Forbud om at spørge
de Reisende om deres Navn og Reise, for-

modede hun, at han maatte vente nogle
60 Venner . . der maaskee vare under Yov-

ialgelse.Ing.EMJ.182. 2) (sj.) til forfølge
4.

II
til forfølge 4.1. Grundsætningens ro-

ligere Forfølgelse kunde hos ham blive
haard og virke eensidigt. Sibb.Tale overMel-
chior.(1834).16. Forfølgelsen af den ensi-

dige Panteisme fører til Nihilisme. PilfoW.
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11.282.
II

til forfølge 4.3. Sin Rets Forføl-
gelse (nu alm.: Forfølgning^ til Tinge.VSO.
Ferfelfirelses-, i ssgr. a/" Forfølgelse 1.

CP -aand, en. (nu sj.;jf. -gejst og Aand 7).

Kiender du ikke vore Præsters Forfølgel-
sesaand? . . de sætte dem i Band, som an-

tage, at Jorden bevæger sig, og Solen
staaer stil\e.Bagges.NK.389. DÆ/Lf-gejst,
en. d. s. Suhm.I.361. -patient, en. (med.)
person, som lider afforfølgelsesvanvid. KPoni.
Fsychiatr.III.124. -ret, en. 1) f ret til at

forfølge en forbryder. vAph.(1764). 2) {efter

ty. verfolgungsrecht; T ell. jur.) sælgerens

ret til at fordre afsendte varer tilbage i til-

fælde af køberens insolvens; standsningsret.

Sal.XVI.592. -syg, adj. (1. br.). (pietismen)

blev . . forfølgelsessyg lige saa godt som
den gamle KiTke.Fridericia.l7&18Aarh.369.
-syge, en. (1. br.). Forfølgelsessygen hos
det Parti, der anseer sig som Frihedens
rette Apostler. Ørst. VII. 7. -vanvid, et.

{især med.) tilstand af forrykthed, hvori pa-
tienten tror sig forfulgt. (Tasso) klager til

Hertugen over opbrudte Laase . . Atten-
tater paa hans Liv, men naar Sagen under-
søges, findes der Intet. I Virkeligheden
iiavde Tasso udpræget Forfølgelsesvanvid.
Brande.s.Goe.1.347. Fanum.537.

tp Forfolger, en. (f Forfølgere. Slange.
ChrIV.1143. Borrebye.TF.708). flt. -e. 1) til

iorfølge 2.1. Vore Forfølgere ere lettere

end Ørne under Himmelen. iJe^r.4.^9. *For-
følgeren dog aldrig lod | Den arme Flygt-
ning Fred. Kaalund.FD.104. Han var vild,

han var en jaget Hjort, der havde faaet
Skuddet i sig, og nu styrtede afsted for

sine Forfølgere. Drachm.T.114. Blaum.StS.
265. 2) til forfølge 2.2: fjende; mod-
stander. Mine Forfølgere og Modstan-
dere ere mange. Ps.119.157. Geistlighedens
Forfølger. Holb.DII.II.38. (en kristen var)
Fornegter og Forfølger af de høie Guder.
ECAnd.VI.373. Foi*feIg:ning:, en. {ænyd.
d.s.; vbs. til forfølge; uden for bet. 1.3 og
1.4 er Forfølgelse nu alm.) 1) som vbs. 1.1)

til forfølge 2.1. (han) standsede (først) For-
følgningen et godt Stykke udenfor Ve-
detkjædens Plads. Kandarius. Garnisonsliv.

(1900).155. 1.2) til forfølge 2.2. Moth.F418.
*Hvi skulde Himlen sig til vor Forfølg-
ning væbne. Holb.Paars.43. Udi dette Aar
kom Erik Sparre fra Sverrig til Bahuus,
hvor hånd henflyde, formedelst Hertug
Karls Forfølgning, fordi hånd holdte Kong
Sigismundi Fa.Ttie.Slange.ChrlV.118. 1.3)

(nu kun foræld., sj.) til forfølge 2.3. Moth.
F418. Slange.ChrIV.ll. *Vi foreholde Jer
at lade fare

|
Forfølgning imod Enken 1

Søtoft.ChrIV.128. \A)(jur.) «ii forfølge 4.3.

Sagens Forfølgning i Retten. Nørreg.Pri-
vatr. V.20. hans Svigersøn (fik) ham til at

opgive den videre Forfølgning af de gamle
Retssager. JakKnu.S. 227. 2) f det føl-
gende af en meningssammenhæng i tale ell.

skrift, det kand sées af forfylgningen (nu:
sammenhængenj. Moth.F418.

forfere, v. [fmrifø'ra] forfåre. Høysg.
AG.113. -tiiell.f-d6(VS0.). vbs. -elae (s. d.),

t -ing (Moth.F453. Slange.ChrIV.207. Tode.
S.94), jf. ¥orføreri. (ænyd. d. s., /sy. forfora;

fra mnt. vorvoren (hty. verfUhrenj)
1) t føre bort. l.l) i al alm.: føre ell.

bringe fra et sted til et andet. Moth.F450.
1.2) lede paa gal vej; føre vild; vildlede.
Skulle nogen optænde om Nattetide no-

10 gen Ild, eller oprette noget Tegn paa
Klipper, eller andenstæds ved Strand-
siden, til at forføre den seglendis . . skal
(han) straffis paa sit Liv. DL.4—3—2. *En
Raslen forfører

|
Den dristige Jæger.

|
Og

det, 'som han hører,
|
Er Bladenes Lyd,

|

Som Vinden bevæger. iV.F.iS.
2) O overf. 2.1) lede bort fra det (moralsk)

rette; føre paa afveje; forlede, (især m.
flg. præp. til^. Synden . . forførte mig og

20 dræbte mig.Rom.7.11. hvor Naturen er god
hos et Menniske . . saa er det ikke let at

forføre nogen.Holb.llJ.IV.7. vi bleve denne
gang forførdt paa (o: til at gaa paa) Ma-
scaraden af en tydsk Karl fra Frankfurth.
sa.Masc.II.1. *Skal jeg mig føre selv, for-

føres jeg saa let,
|
Men fører du (d: Jesus)

mig, da er al min Vandring ret. Brors.160.
*Du har forført mig til at lure. Oehl.DM.
22. en falsk Lærer, som misbruger det

30 christelige Navn til . . at forvirre og forføre
Menigheden. Grundtv.Udv.IV.398. 'Forfør
mig ikke Knøsen til det Gale. HCAnd.X.
403. Kvinden sagde: Slangen forførte (Chr.
VI: bedrogj mig, og jeg aaå.lMos.3.13.

jf. bet. 2.2: Den som til Utugt forfører et

Pigebarn . . straffes. Lov^'/6l869.§175.
\\

(uden nedsæt, bet.) lokke; overtale; for-
maa (til), det behagelige Veirligt . . for-

førte de . . unge Mennesker til at fore-

40 slaae en Spadseretour.Æw. FJ.J43. Menne-
sker, som i mange Aar havde trukket sig

tilbage fra Theatret . . forførtes ved dette

Stykke til at komme tilhage. Heib.Pros.
VI.71.

II
part. forførende som adj. (og

adv.): d. s. s. forførerisk, *Han skrev saa
inderligt, han skrev saa rørende,

|
Paa

Sprog af Skriften selv blev ikke spar't . .
|

Hans Stiil var imod Enden saa forførende,
|

At Resultatet stod ham selv saa klart. PalM.
50 IV.197. Hun er hverken paafaldende smuk,

eller glimrende, eller pikant eller forfø-

rende. Drachm.lX.333. en Djævlens for-

førende ¥ahTili^s^ige.SophCiauss.A.29. De
lange lyse Vårdage var forførende (o: be-

daarende). Rørd.TB.182. i kommende Tider
viUe nogle falde fra Troen, idet de agte
paa forførende (1819: forføriske^ Aander.
lTim.4.1(1907). 2.2) spec. (uden præp. tilj;

forlede (især: en i kønslig henseende ube-

60 rørt kvinde; jf. ogs. Goos.I.416ff.) til utugt
(samleje). Moth.F450. Den første Karl, som
eders Yndigheder og smigrende Fore-
stillinger har kunnet fortrylle, den har
I (o: Pamela) forlokket, den har I for-

ført . . og selv løbet ham i Favnen. Pa-
mela. 1.406. Han har forført hende (og)
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bevæget hende til Fosterfordrivelse. Bran-
des.XVIII.191. Saadan havde han siddet i

det store Teater i Rom sammen med Kle-
opatra . . og efter hver Forestilling havde
han forført hende. Thuborg.F.127. jf.fsj.):

(hun) er fin . . midt i sin Ulykke, sin

Forladthed, sin Forførthed. I)racAm.^.
1.55.

3) (nu næppe br.) indgive (iscer: med
forsæt) falske forestiUinger; bedrage (I.l);

narre. Dersom vi sige, vi have ikke synd,
forføre (1819: bedrage^ vi os selv. lJoh.1.8
(Chr.VI). Vi begyndte at forføre hver-
andre de meest velhavende Kammerader
irs.. Ew. VIII. 43. OM.C.192. 'Den ydre
Skjønhed Øjet kan forføre;

| Men sand
Fortjeneste vil Sjælen TøTe.Blich.Snkl.65.

4) t bagtale (jfbeiøre 1). Moth.FioO.
Det giør mig mest ont for den stakkels
nnge Kone, at hun uskyldig skal blive
forførdt. Holb.BarsJV.9. sa.DNB199.
Forforelse, en. fit. (1. br.) -r (VSO.

NPJensen.Napoleon.(1904).298). {ænyd. d. s.;

vbs. til forføre; j/. Forføring) I) O som vbs.,

især til forføre 2. H til forføre 2.1 : den
sidste forførelse (1819: Bedrag; 1907: For-
førelse^ skal blive verre end den første.

MatihJi7.64(Chr.VI). Evas Forførelse ved
en Slange. Schand.TFJI.401. Sproget til-

lader vistnok at forstaa Forførelse tu Utugt
som enstydigt med at hidføre Pigens før-

ste Fald. GoosJ.417. |) til forføre 2.2. Don
Juan er altsaa Forfører, hans Erotik For-
førelse. Z^ier/:J^.78. 2) (nu sJ.) mere konkr.:

hvad der kan forføre (2j); frtstelse(r). I store
Stæder ere mange Forførelser. FSO. 'Ver-
dens Forførelse tidt mig henTev.VKEjort.
F.L41. Tvi tvi, din Svinke! Du skal svide
udi Helvede for den Forførelse, du brin-
ger over min U'ioTd. EmestoDalgas.Krøniker
ogÆventyr.(lS96).45. G) Forforelses-
kmist, en. [1] (især i flt.). hvilke For-
førelseskunster har han vel anvendt, for

at besnære dit uskyldige Hjerte? jBhcA.

(1920).IX.156. Riget.^l»1913.8.sp.5. m For-
fiorer, en. (f Forførere. Ew.V.211). til for-

føre 2.1: 2Joh.7. Skolernes Ephorer . . skal
have Indseende med . . at Skoleungdom-
mens Forførere , . blive Saggivne til Af-
straffelse. Forordn.yiil809.§8. Q især til for-

føre 2.2: VSO. Baronen er en stor Vellyst-
ning og farlig YorløreT. Blich.(1846).VII.
123. en Libertin af første Skuffe, en grue-
lig Forfører. GylhJX.63. Forførerens Dag-
bog. Kierk.1.273. Schand.AE^23. \ For-
foreri, et. d. s. s. Forførelse 1 ; tU forføre
2.2: 'hvem er værre, end de smukke Piger,

|

Udsatte for Forførerie og Smiger? ChrBo-
rup.PM.113. CP forforer(i)sk, adj. [fcor-

'fø'r8r(i)s^] {jf. fy. verfiihrerisch; fortrænger
forførisk

II formen forførersk er nu sj.)

til Forfører (og forføre 2.ij : som er i stand
til at lokke (en) paa afveje, bringe (en) i

fristelse; (ogs. uden nedsæt, bet.) besnæ-
rende; bedaarende (jf. forførende u. for-
føre 2a slutn.). *Først forførerisk, med

sledske Taler | . . han lokked hende. OeM.
XII.72. en smuk, forførerisk Kvinde.Tn^'.
LB.II.139. Der er heller ei noget saa
forførerisk for en Pige, som at blive el-

sket af en poetisk-tungsindig Natur. Kierk.
III.180. I forføreriske og forførte Men-
nesker . . I glemmes hurtigt, og det er
godt, at I har Eders Tid. Brandes. IF. 65.
jf: I den Stemning, hvori man (o: Stef-

10 fens' samtid) forsattes, ved at hæve sig
til det høieste Standpunkt, lod man sig
henrive tU en forførerisk (o: farlig, let-

sindig) Ringeagt mod Erfaringsvidenska-
berne. Ørsf.KJi/.i05. som adv.: Goldschm.
BIS.IJ28. 'Jeg saa' hende Freja | forføre-
risk tåger. Drachm.nV.52. | De to for-
førerske Skiønheder (o: bryster), som
min Flensborger Pige havde at fremvise.
Etc.VIII.9o. Vittighed, Smidighed og alle

20 Aandens forførerske Gåver. Kierk.II.179.
MO. GJ Forfererske, en. (jf. forføre
2j; 1. br.) kvinde, som forleder nogen, især:
som besnærer, bedaarer en mand; forførerisk
kvinde. Moth.F452. Hendes troe Pige? siig

hendes Forførerske, hendes Hyklerske og
hendes Forræderske. Comædie om Lyveren.
(1725).52. denne uværdige Forførerske,
som kalder sig med et Navn, der ene til-

kommer mig.Gylb.(1849).IX.220. PalM.
30 IV325. D&H. t forferisk, adj. {ænyd.

d. s. (BcevebogJ231); jf. ænht. verfuhrisch)
d. s. s. forførerisk, forføriske (1907: for-

førendej Aander. iTim.^J. hånd kommer
her til en Bye, som er meget forførisk,
og giør sig en Gloire af at trække frem-
mede oit.Holb.llJ.1.5. en Rousseau med
sin forføriske Veltalenhed. Tode.V.282. hun
(var) uden Veileder, uden Raadgiver ud-
stødt i den slibrige forføriske Verden.

« Rahb.FoH.II.432. CBemh.III.28. | f (jf
forføre 2.2^: et forførisk hufi (o: horehus).
Moth.F4o3.
forforme, -forne, v. se forforne.
foreaa, r. [fmr'gå'] præt.-gik, flt.f-ginge

(Holb.DH. 1. 591. Rothe. (Rahb. LB. 1. 368)),
part. -gaaet ell. (uden for ssg. gudsforgaaen
nu kun jy.) -^aen (fk.) (Moth.G42. Holb.
Pern.IlT.3. Feilb.) ell. (intk., sj.) -ganget
(Ploug.1.345) ell. (sj.) -gangent (HNClaus.

50 Tale. (1843). 7) ell. (iscer poet. eU. som adj., se

forgangen; -gangen ('/Te.; (M.arc.16.1(1907:
forbi;. Sødb.GD.3). vbs. -else (s. d.), jf For-
gængelse. {glda. forgaa, -gange, jf. æda.
præs. forgangær (i bet. \:i), oldn. fyrirganga,
f&rlise; fra mnt. vorgan (hty. vergehenj; jf.
forgængelig Q m. h. t. perf. part. brugt som
adj. se forgangen)

1) m. tings-subj.: fjerne sig fra et sted;

gaa bort (jf. afgaa 1, bortgaa^. l.i) (nu
60 kun bibl.) i alm.: forsvinde. En Sky for-

gaaer og farer hort.Job.7.9. m. overgang til

bet. 1.2: mine dage ere forgangne, som røg
(1871 : ere gaaede op i Røg). PsJ02.4(Chr.
VI). 1.2) tD om tiden: forløbe; gaa ti,l

ende (nu alm.: gaaj. *Den lyse Dag for-

gangen er.SalmHj.66.1. *Fem Maaneder
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forgaae, saa bringer hun |
Et Barn til

Verden. Oehl.LJ.63. der forgik ingen Dag,
uden at han spurgte til (harnet). CBernh.
VII.284. "Vi faae nu Betaling

|
i den søde

Drik
I

for hvert Øjeblik,
|
som i Vrøvl

forgik. Eostr.G.67. der er endnu intet
maal forgaaet, se Maal. 1.3) (overf. anv.

af bet. 1.1 ; nu 1. br.) m. subj., der betegner

legemlige ell. aandelige egenskaber, evner olgn.

:

ophøre; (nu kun m. hensobj.:) forlade;
svigte, forlad mig ikke, naar min Kraft
forgaaerl Ps.71.9. jeg haabes, at inden den
Tid de Griller skal forgaa ham. Eolb.Jean.
1.4. Præsten blev saa forskrækket, at baade
Maal og Mæle forgik. Overs.afHolbLevned.
66. baade Syn og Hørelse forgik den arme
Sancho. Biehl.DQ.IV.280. Min Taalmodig-
hed begynder at forgaae mig. PAHeib.Sk.
1.91. *ved Øxens Fald min Bevidsthed
foTgik.Heib.Poet.X.301. *Tryk dem og knug
dem, til Vejret forgaar dem. Drachm.VD.
58. jf. t (m. konkr. subj.): Mine Giedder
vantrives, og Melken forgaaer dem. Suhm.
1.186. 1.4) t om en ubehagelig tilstand olgn.:

gaa over; fortage sig. Med Dag og Stund
forgaaer en Skade, som er liden. ^a/sf.

(MO.). Keiserens podagra begynder at

forgaae . . over den gode motion, han ha-
ver fra eet Sted til et andet. Langebek.
Breve.71. Pinen begynder nu at forgaae.
YSO. jf: *Eya! søde Første-Grøde | . . af

bliden Vaar.
|
Lad det nu fryse, lad mig

nu gyse
|

. . det snart forgaaer (o : ophører).

Brors.295.

2) gaa til grunde; gaa under. 2.1)

om levende væsener ell. ting: gaa til grunde,
udslettes i kraft af naturens love ell. paa
voldsom maade. Herrens fiender . . skal

forgaae (1871: ere forsvundnej, i røg skal

de ioxg2iae.Ps.37.20(Chr.YI). indtil Him-
melen og Jorden forgaae, skal end ikke
det mindste Bogstav . . forgaae af Loven,
indtil det skeer altsammen. Matth.5.18. *Det
meeste de fleeste forgabe sig paa,

|
Er

bare de Vare, der hastig forgaa. iT^«ra.
Poet.123. „Vorherre fri og frels os; Ver-
den forgaarl" raabte Tanten. i)rac/iw.PF.
164. ikke et Atom forgaar, (men) over-
gaar (blot) i en anden Tilstandsform. Pont.
LP.VII.85. *Vi veed, et Fjæld kan spræn-

fes, og tvinges kan en Elv,
|
men aldrig

an et Folk forgå, som ikke vil det selv.

Rørd.GK.221. talem. ukrudt forgaar
ikke saa let, se Ukrudt, m. h. t. andre
talem. se M.bestaa2.4. || om (de ombordværende
paa) et skib: forlise. Er Skibet udj Fare
til at forgaa, eller at blive taget af Fri-
byttere, eller Røvere. £)i.^

—

1—5. Skibet
skiultes af Bølgerne; (disciplene) sagde:
Herre, frels os I vi forgaae. Matth.8.25. Jeg
fik strax efter Din Bortreise gandske vis

Efterretning, at det Skib, Du var paa, var
forgaaet med Top og Tavl. Blich.(1920).
V.66. Scheller.MarO. || om person, i udtr.

være ved at forgaa olgn., (dagl.) som
overdrivende betegnelse for følgerne af usæd-

vanlige ell. ubehagelige (især sjælelige) til-

stande (især i forb. m. af til betegnelse af
aarsagen). Havde jeg ikke den Piige, saa
forgik jeg rent. Holb.Stu.Ill.l. Barnet var
nær ved at forgaae af Sult.FSO. *Af Un-
dren fast forgaaer iegl Heib.Poet.X.186.
„Jeg forgaar af Hede," raabte hun vredt
og slog de to Slørflige bag ud. Schand.IF.
77. (hun) vilde forgaa af Kedsommelig-

10 hed. BomoS.yD.59. ||
(nu kun dial. ell. for-

æld.) dep. da var det som skulde jeg forgaas
i Kval og Pine. JPJac.I.195. Feilb. ordspil

(jf. bet. 3.1J: alting forgaas, men træsko faar
gaas aldrig. Grundtv.Da.Ordsprog (1845).nr.
662. Feilb.

||
(relig.) miste sin salighed; for-

tabes: *Herud af Synden, hvo
|
Ey evig

vil forgaae. Brors.231. || m. h. t. økonomisk
ruin: han (var) som ganske ungt Menne-
ske . . faldet paa at reise til London, hvor

20 han udentvivl var forgaaet i den yderste
Nød, dersom ikke en god Mand havde
truffet ham og hiulpet ham frem. Oehl.Er.
II1. 97. 2.2) O m. overgang til bet, l.i; m.
abstr. subj. naar skal han dog døe, og hans
Navn forgaae? Ps.41.6. *Haab og Tro for-

gaar,
I
Men Kærlighed hestaar. SalmHj.

521.1. Grundtv.PS.VI.lO. *Mal den Stor-

hed, som er længst forgangen!
|
Varsl

om den, der fødes skal af ny \ Ploug.1.23.

30 talem. skønhed ell. forgyldning for-
gaar osv. se bestaa sp.435^.

3) {efter ty. vergehen; jf. VI. for- 2.i)

ødelægge ved at gaa. 3.1) f trans.; i forb.

som forgaa sine sko, slide sine sko op; ud-
træde sine sko. vAph.(1759). 3.2) (nu sj.)

refl.: gaa for meget; gaa sig træt. Lange-
bek.Lex.F385a. Jeg gaaer kun et Par Mile
om Dagen, saa veed jeg, at jeg forgaaer
mig ikke. VSO. nu kun i perf. part.: ud-

40 mattet af at gaa. Moth.G46. Han var saa
forgaaet, at han neppe kunde staae paa
sine Been.VSO. *Maanen steg op, og det
mørknede let,

|

jeg sad ved en Vejkant,
forgaaet og træt. MSchneider.ED.14.

4) (efter ty. sich vergehen; nu sj.) refl.;

egl.: gaa fejl; fare vild; overf.: fejle
(l.i); forløbe sig; især i forb. m. (i)mod:
forsynde sig mod (noget ell. nogen); forse
sig mod (nu kun om (mindre alvorlig) for-

50 seelse over for det sømmelige, overskridelse af
grænserne for det tilladelige; jf.Forgaaelse).
Her forgik de Fyrstelige sig temmeligen
vidt, og udiode sig med saadanne Ord og
Beskyldinger, over hvilke Kongen . . høy-
ligen hlef fortørnet. Slange.ChrlV.721. han
havde forgaaet sig imod Gud. Biehl.Br.
148. *Selv du vide da maa, hvor let en
Yngling forgaaer sig,

|
Rask han fatter

Beslutning, men kommer tilkort med sit

60 Anslag. TFiZstJZ.II.i98. jeg ved godt, at jeg
forgaar mig mod Far, som er saa stor og
herømt. Bode.GB.174. f i forb. forgaa sig
selv, d.s. blind Nidkierhed kan forlede en
Person, ikke alene til at forgaae sig selv,

men og til at fordærve den beste Sag.
JSneed.VIII.191.
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5) part. forgaaet som adj. (jf.forgan-
gen). 5.1) fUJ, 1. hr.) til bet. 1^; om tid:

svunden; forgangen. vAph.(1759). en
forgaaet Tids Stemning. JVJensJ)J08. 5.2)

(vist forkortet for gudsiorgaaen ; s^.) f ryg-
gesløs; gudsforgaaen. En forgaen skalk.

Moth.G46. 5.3) (iscer poet.; sj.) til bet. 2:

som er gaaet under; forsvundet (ogs. m.
overgang tU bet. 6j.). 'Ruinen

|
Af en for-

faaet É.eT]igheå. Bagger.II.431. Goldschm.
'.350. jf. f: (slægtens) Vaaben . . stod ud-

hugget i en stor Steen . . tilligemed en
halvforgaaet (o : halvt udslettet) Inscription.

CBemh.X.26.
Forgaaelse, en. flt. -r. {vbs. til for-

gaa 4; nu 1. br.) forseelse; forløbelse.
EPont.Men.III.594. Nu blev han opmærk-
som paa sin Forgaaelse; gjorde Undskyld-
ninger. Blich. II. 105. (hin) kastede sin

udbrændte Cigar paa Gulvet, hvad man
sikkert vUde nave betragtet som en stor

Forgaaelse hos enhver Anden. ^cmc^. F/J.
423. man skal ikke bedømme Nationen
efter de enkeltes Forgaaelser. 22od€.('^eW

Tid.y6l922.Aft.5.sp.l).

For-gaard, en. 1) (iscer bibl.) indhegnet
plads foran en (større) bygning (især tem-
pel, slot olgn.) (jf. Baggaard/ Du skal og
gjøre en Forgaard m Tabernaklet. 5Jfos.
27.9. En Digter . . spadserede engang i en
stor Forgaard af Minervæ Tempel. JSneed.
III.188. Det bispelige Pallads, hvis For-
gaard vendte ud til Pladsen, er præg-
tigt. 505-^65.1)7.7X546. en stor Hule, der
var ligesom en Forgaard til et helt Slot. Sv
Grundtv.FÆ.II.160. Uden om (templet)

var flere Forgaarde: en ydre Forgaard,
hvor alle maatte komme . . inden for den
en indre Forgaard. Sai.ZFIJ.558. (sj.) om
afsidesliggende del af en landstrækning: Han
var kommen til (Attilas) Hof, ude i Asiens
yderste Forgaarde. JFJe«sJ{^G.504. t bH-
ledl. udtr.: Nutidens unge Københavnere
betragter Kirken som et Vankundighedens
Tempel og Præsteboligen som dets For-
gaard. P(m<.JP.FJJ.5i. fl(l.br ) om engaard,
som ligger foran en anden (baggaarden).VSO.
MO. D&H. H O biUedl. eU. overf., om begyn-
delsesstadiet, „yderværkerne" af et erfarings-
omraade, en kunst olgn. (i hms indre det er

vanskeligt at trænge ind), dog staaer han
med disse Fortrin kun i Skuespilkunstens
Forgaard, uden at være trængt ind i dens
Tempel. Heib.Pros.VL164. ELarsAHJ.68.
2) (anat.) aabning, hulrum, som danner ind-
gangen til en spalte i legemet; spec: den for-
reste del af labyrinten i det menneskelige øre

(vestibulum). AWHauch.(1799).486. Anat.
(1840).II.310. Panum.662.

||
(nu næppe br.)

indgangen til moderskeden hos kvinde (vesti-

bulum vaginae; vulva. Anat.(1840). 11.502)
eU. (vet., e. br.) den for urin- og kønsorganer
fælles udførselskanal hos hundyr (vestibulum
vaginae). LandbO. 111.308. -gaard(8)-
trappe, en. (af Forgaard 2; anat.) ^ang
i det menneskelige øres snegl, der staar % for-

bindelse m. forgaarden (scala vestibuli). Anat.
(1840). II. 315. Panum. 663. -gaards-
vandledningr, en. ("a/*Forgaard 2; anat.,

1. br.) vædskeførende kanal i aet indre øre i

fortsættelse <^ forgaarden (aquaeductus vesti-

buli). SalJi VIII.905. -saara, subst. {y.2ji]

(ænyd. (i) forgaar (DGrammatJI.234JII.
189), fsv. i forgaar, i forrå gaar; jf. ty. ehe-,
vorgestem samt Andendagsgaar, Over-

10 gaar(s) ; m. h. t. formen paa -s jf. i aftes,

se Aften 8p.320-^ I) t forb. i forgaars,
dagen før i gaar. Moth.^F345. det er ikke
i Dag, som i Gaar og i Forgaars (1728: i

gaar og anden dags gaarj. lMakk.9.44. lige-

som i Gaar og i Forgaars og i Forfor-
gaars. KLars.LF.2. (1. br.) styret af præp.

:

(avisen) fra i forgaars. JfO. jf.: Det er .

.

ikke en Tanke fra i Forgaars (o: ikke et

løst indfald), ikke en søvnløs Nats Foster,
20 som jeg har at tale om. Ew,VII.172. | i

forb. m. anden tidsbestemmelse: i forgaars
aften, middag, morgen (VSO.) ell. (i

rigsspr. nu kun:) i forgaars aftes, mid-
dags, morges (Moth. 16. MO. („Efter
Talebrugen."). S&B.; jf.: i Forgaars Mor-
ges, Aftes, men i Forgaars Middag (lige-

saa i Forgaars Formiddag, i Forgaars Efter-
middag). Jerin.^. i forgaars nat, (l.br.)

natten til i gaar. Moth.l6. 2) (nu næppe br.,

30 jf. : „dagl. Tale." MO. „Talespr." Levin.) som
første led i ssgr. (især i best. f. ent.) som
Forgaars-avis (VSO. Levin.), -dag (Tor-
gaarsdagen før sin Død havde Storfyrsten
en frygtelig Nat. BerlTid.*'>/4l865.3.sp.l),

-post (Levin.) ofl.

forgabe, v. [fcor'ga'ba; dagl. ell. vulg.

-'ga'va] (tidligere ogs. skrevet forgave. Kom
(jrrønnegJlJ228). -ede; part. -et ell. (nu kun
gldgs. eU. dial.) -t (Tullin.II.164. OeU.XIII.

40 209. Feilb.). vbs. -else (vAph.(1759). Kierk.
XI.184. SvLa.K.159) ell.(sj.) -rAng(Winth.
ED.90 (co Skabning)^, {jf. ty. sien vergaf-
fen; nu kun refl. ell. i perf. part. m. flg. præp.
i (i paa: LThuraJ'oetJ23. vAph.(1772)J.
101)) 1) t gabe, glo for meget (paa no-
get). Imedens han stod og forgabede sig
i Taskenspillernes Kunster, stial de hans
Lommeuhr.FSO. 2) (især dagl.) blive (uri-

meligt) indtaget (forelsket) i noget; blive

sobesat, betaget af Moth.G2. hånd har
reent forgabet sig i ham, det er hans
Helgen, hans Lyst, hans Glæde, hans Al-
ting. KomGrønneg.II.206. 'Det er dog no-
get Andet, selv at skabe, | End i en An-
dens Værk sig at ioTgahe.Heib.Poet.il.
144. hans Søn . . havde forgabet sig i en
fattig Pige med et kjønt ^sigt. CBemh.
11.27. EBrand.Brud.lO. N (sj.) ipass. •Yng-
lingen og Pigen

I
See pludselig hinanden,

60 og forgabes;
|
Den ydre, legemlige Skiøn-

hed seirer. Oehl.S.237. | part. forgabet
som adj., især i forb. være forgabet i

(en). Langebek.Breve.237. *du est kun for-

ffabet I
I hvad der fremmed er og uden-

andsk. OeW.r.iPS. Smigrere havde hun
nok af, allerede som Barn, Alle vare for-

V. Rentrykt »/j, 1»22 81



488 Forgad(e)ring Forg^angfiiinaiid 484

gabede i hende. Goldschm.III.38?. JakKnu.
GP.17. jf. (sj.): en barnagtig Forgabet-
hed i den (elskede). Kierli.IX.159.

For^ad(e)ri]ig:, en. se Forgatring.
For-gfaffel, en. \) ^ fokkemastens gaf-

fel. Scheller.MarO. 2) gaffelformet stang,

der paa en cykel omslutter forhjulets nav,

og hvori styret er fæstet. Cyclehb.45. Dag
Nyh.*/9l911.3.sp.l.

t forgalde, v. (ænvd. d. s.; jf. ty. ver-

gallen, vergållen) gøre bitter ell. modbydelig
ved at overgyde, blande med galde; især

overf.: forbitre. *(Evas) bittre Æble-Bidd,
som ald vort Liv forgalder. Wadsk.Skuepl.
276. Denne store Sorg har forgaldet mig
alle Livets Glæder. VaO.
forgalet, part. adj. [fcor'ga'laf] (1. br.)

som er hæs af at gale. En hæs, forgalet

Hane . . gav Hals, hvergang en ny Vogn
kom raslenåe.Baud.H.lOl. (sj.) om person:

en forgaled gøg. Moth.G70.

t forgalopere, v. -ede. {efter ty. sich

vergaloppieren ; egl. : ride vild) refi. ; overf.

:

komme til forhastede slutninger; „løbe
løbsk" (i sin tankegang). *En Anden hol-

der dig for en Poetisk Rytter,
|
Som rider

i Galloup paa Pegaso, og skytter |
Ey noget

om, at hånd forgallouperer sig,
|
Naar hånd

i sine Vers vil være skiemterig. Graah.FT.
1.254. (teologen Hornemann) talte om, at

Apostelen Paulus „atter havde forgallo-

peret sig." BiogrLex. V1II.90.
\. For-gang, en. {glåa. d. s. m. bet. „for-

trin", oldn. forganga, -gangr, fyrirganga;
egl. vbs. til foregaa; jf. Forgangs) 1) [V.I.2]

(foræld.) til foregaa 1: ret til at gaa forud
for andre; forrang. Hånd har forgangen.
Moth.G53. En kongelig Befaling for Søn-
derjylland om, at ved Offer maa overhove-
det ingen Rang og Forgang gælde, synes
ikke heller at have vist sig afgørende.
TroelsL.XI.58. 2) [V.6] f til foregaa 3: eks-

empel (2); mønster. Er det ikke alt Spor og
Følger af vor Høisalige Konges allerhøie-

ste Forgang og Exempel? Langebek.VT.57.
II. -gang, en. især (jy.): forstue. Feilb.

||

(sj.) svalegang. Husets vindaabne Forgang
eller Svale. Pont.HK.105.
forgangen, part. adj. [f(origaii'(a)n]

intk.-t, t forganget (NMPet.IV.5) ell. (især

foran Aarj d. s. {ænyd. d. s.; egl. part. til for-

gaa (s. d.); nu især poet., gldgs. ell. dial.)

1) som, adj. til forgaa l.i og I.2; især m.
h. t. tiden: som er svundet; forløbet. 1.1)

(især poet. ell. højtid.) i alm. Ing.EF.I.20é.
*Det Forgangne, det Kommende |

For-
svandt dem af Yiu.Winth.VI.43. deres Liv
syntes ham at henhøre til noget Forgan-
gent, til et Skyggerige. Goldschm.Hjl.I1.4L

jf: *Det var ret; slaa Tonarten an!
|
Den

klinger — ja jeg véd ej — saa forgangen.
Drachm.SH.145 \\ attrib. Herodot fortalte .

.

den nylig forgangne Tids store Bedrifter.
Molb.F.349. halvglemte Billeder fra hans
forgangne Liv (jog) ham skyggeagtig forbi.

Pont.LP.VIIL7. jf: *Hvo mægter
i

At

fængsle Nuets Flygtighed som han (o:

digteren),
\
Og atter mane frem forgangne

(o: døde) Slægter. Hrz.D.1.227.
|| f for-

gangen tid, (jf. ty. die vergangene zeit;
gram.) d. s. s. forbigangen tid. vAph.(1759).
1.2) (gldgs. ell. dial.) ved ubestemt tidsangi-
velse, om et kortere tidsafsnit (tidspunkt),
der nylig er passeret (især om dag, uge olgn.)

:

forleden. Det skeede forgangen Dag. VSO.
10 Hvorledes gaar det med Hovedpinen? . .

De havde saadan Hovedpine forgangen
Aften. Tops. II. 374. *Forgangen Nat vor
sultne Kat

|
En fed og lækker Mus fik

t&t. Børneremser. (1867). 13. I.3) (gldgs. ell.

dial.) ved bestemt tidsangivelse, om tidsafsnit,

tidsrum (især af længere varighed), der lig-

ger umiddelbart før nærværende tid: sidste.
hvordan gik det til paa Mascaraden for-

gangen Natt (0: i nat)? Holb.Masc.1.3. jeg
20 (hører) til det forgangne Aarhundrede, og
hvad det nye fører i sit Skjold vover jeg
ikke at udtyde. Jn^. VS.I.20. især i forb. for-
gangen aar, i fjor. Jeg fandt . . forgan-
gen Aar altid Hierteklemmelse saa tit jeg
drak Coffee, men i Aar befinder jeg mig
meget vel åerefXev.Holb.Bars.il.3. Talen .

.

døde hen i Suk over det forgangne Aars
daarlige Kornavl. JPJac.J.iS. Feilb.

2) som adv. (egl. forkortelse af forgangen
30 dag; især gldgs. ell. dial.) om et forbigangent,

ikke nærmere bestemt tidspunkt: for nogle
dage siden; for nogen tid siden; for-
leden; for nylig, sagde jeg det icke for-

gangen Frantz Kniv-Smed? at mand burde
giøre sa3i\ed.es.Holb.Kandst.II.3. P. var for-

gangen i Selskab med et Fruentimmer, i

hvilket han blev saa forlibt som han aldrig
forhen havde været. Tullin.II.243. Var det
maaske Dem, jeg fik det Brev fra forgan-

40 gen? Pont.DR.III.13. Feilb. (sj.) styret af
præp.: Nordbanen, der blev benyttet til

forgangen. PoWliol921.11.sp.4.

G« Forgangen-hed, en. [l.i] {jf. ty.

vergangenheitsaw^ Forbigangenhed; /. br)
den svundne tid; fortid. *„Saa seer du ei i

Fremtids lukte Bog?" —
|
„Umiddelbart

vel ei, men middelbart,
|
Da den sig ^el-

ler i Forgangenheden." Oehl.A.289. For-
gangenhedens, Øieblikkets og Tilblivel-

se sensVerdner.In^'.Ei^.FJ.ioS. VilhAnd.G.35.
Forgangs-, i ssgr. {ænyd. d. s., jf.

oldn. forgangskona, -ma9r, foregangskvinde,

-mand; dial. ell. foræld.) af I. Forgang; be-

tegnende en person, som bistaar ved opvart-

ningen ved gilder ell. ved brylluper gaar for-

an brud ell. brudgom til kirke (jf. Kalk.1.633
samt TroelsL.^X.94ff.) ell. (se Forgangs-karl,
-pige^ gaar forrest ved arbejdet (jf. ogs. For-
gangsmand^. -folk, pi. Feilb. TroelsL.X.

60 71. -karl, en. Feilb. || ogs. (dial.): karl,

der gaar forrest i arbejdet, smst. -kone,
en. Moth.G53. 'jeg havde lovet . . I At
være Forgangskone ved Dit Bryllup.i2aÆ6.

Skuesp.II.19. MDL. Sal.VIII.217. -kvin-
de, en. „endnu hos Landalmuen". Levin.
TroelsL.X.72. -mand, en. smst.71. Sal.
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VIII.217. Feilb.
|| [2] \ d. s. ».Foregangs-

mand. *Ja, Du (o: Heine) var stærk, min
syge Ven og Broder,

|
en vældi? Forgangs-

mand med løftet Klo. Drachm.HI.112. sa.

BK.151. -pige, en. Moth.G53. MDL. FeUb.

Bogs. (dial.J: pige, der gaar forrest i ar-

ejdet. smst. -STend, en. Breum.FS.316.
Sal.VIlI.217.
For-gam, et. [V.2.i] tykke, løst sno-

forsremme, v. [fcor'gæm'a] -te. (cenyd.

d. 8.; nu kun i perf. part.) 1) (nu sj.) gem-
me; skjule; ogs.: bortgemme; forlægge,
*Tænk at Din Deel el er glemt | Og for-

gjemt (SalmHus.62lJ2: bortgjemt^. Atn^o.
357. en gammel Træstub (stod) underlig
forgemt . . ved Bredden af en lille Bæk.
BlichCl.FarbrorFrans.(1902).88. f de sidde
jo næsten som de legede Forgjemt (o:

ede traade („væger"), der dannes ved den lo „skjul") bag Buske, saaledes hænge Bla-
første, foreløbige trUning af materialet (for-

spindingen), og som senere (ved finspindin-

gen) forarbejdes til garn. OpfB.^V111.456.
OrdbS. -garFe, v. [V.2.i] (garv.) give en
første garvning (jf. angarve^. OrdbS.
forgasse, v. [fcor'gass] -ede. vbs. -ning

(Bille-Top.23). {dannet i nyere tid; jf. ty.

vergasen; fagl.) omdanne (et brasndseUstof

i fast ell. flyaende form) til gas; ogs. (intr.

dene dem om Ørerne. CBemh.III.359. 2)
(nu 1. br., jf. dog Feilb.) iscer m. h. t. (let-

fordærvelige) fødevarer: gemme (noget) saa
loenge, at det bliver fordærvet. *Naar en
Citron er frisk, bør man den ey for-

glemme,
I
Og skal den sælges, bør det

udi Tide skee. Graah.PT.I.20o. | t perf.
part.: overgemt. Moth.Gll2. Denne Frugt
er forglemt. IfO. Feilb. uegl., om hvad der

ell. refl.) om brændselsstof: omdannes til 20 ikke er friskt: Rullegardinerne (var) næ-
gas. Kullene ere Jærnindustriens vigtigste

Brændsel, dels umiddelbart i Flammeov-
nene, dels forkoksede i Skaktovnene, dels
forgassede i Generatorerne. Wagn.Tekn.321.
de amerikanske Kul er særlig tilbøjelige

til at forgasse sig, naar de ligger i Bunker,
udsat for Vejr og Vmå. Pol.Vil921.3.sp.5.

Forgasser, en. fit. -e. (fa^l., 1. br.) be-

holder (rum i petroleums-, benzinmotor), hvor
petroleumen osv. omdannes til gas; karbu- jo

rator. 8mst.'^/i^l918.12.sp.4.

t Forgatring, en. (ogs. Forgad(e)ring.
Moth.S46. MR.1808.449). (fra tit. vergade-
rung, forsamling, eU. ty. vergatterung; egl.

vbs. til ty. vergatteren, forsamle, jf. jy. for-

gare, opleve, spørge nyt, eng. forgather, sam-
Us, samtale; besl.m. ty.gatte, ægtefælle, eng.

together, sammen) ^ signal, der samler
tropperne ell. kalder dem til vagt. Moth.

sten bestandig . . nedtrukne, saa der kom
en forgjemt Lugt ind i Værelserne, der
lignede Luften i Gravkj ældere. Hauch. VII.
408. overf: Hvad han sagde, bar aldrig
Praeg af gammel forgjemt Viisdom. PalM.
IL.II.380. 'Her til Lands de fleste arver

|

lidt forgemt FoTStand. Stuck.S.107.

Forgesmernicht, en. se Forgæt-
migej.
Forgift, en eU. f et (Slange. ChrlV.

570. MO.). [fror'gifrfl ttden flt; gen. -a eU. f
-es (Aab.l4.8(Chr. VI)). (ænyd., fsv. d. s.; fra
mnt. vorgift; jf. 1. Edder, Gift; nu iscer for-
æld, ell. dial.) 1) gift; stof, vædske otgn.,

der indeholder gift. Hvo som overbevisis
at have villet ombragt nogen med Forgift.
DL.6—6—22. Saasom ( Dyvekes) Død skeede
u-formodentligen, saa var et almindeligt
Rygte, at hun ved Forgift var tagen af

S46. Reveille, Tappenstreg og Forgatte- 40 Dage. Holb.DH.II.24. *en Slange, hvis For-
Ting. MR.1831.6. MtlTeknO.

I. For-gave, en. [V.2.i] {efter ty. vor-

fabe) t skak: hvad den stærkere spiller giver

en anden forud (brikker, træk eU. begge

dele); fordel. De almindeligste Forgaver
er Bonde og Træk, Bonde og 2 Træk,
Springer (osv.). OrdbS. || heriU Forgave-
parti ( VerdenogVi.'^/il916.26), -spil (NatTid.
'*^/iol906.M.TilL2.sp.5).

II. forgave, v. se forgabe.
For-gavl, en. 1) (bygn.; nu næppe br.)

om bygninger (jf. Baggavlj, Moth.G9o. 2)

\ænyd. d. s.; iscer dial.) forsmække paa en
vogn. Esp.428. -gemak, et. værelse foran
tt audiensgemak (paa et slot) olgn.; forsal;

forvcerelse fj/.-kammerj. (han gik) ud, igien-

nem forgemaket (1871: Forsalen). Dom.3.
23(Chr.VI). Holb.Ep.I.312. jeg (vU) vente
her i Forgemakket. — Naar det kun er

gift
I
Ham drypped ned paa Kinden. Oehl.

HK.92. Hauch.DV.1.185. der kunde være
Forgift ved (kuglen). JPJae. 1. 106. Feilb.

jf.: Deres viin er drage-forgift (1871:
Bragegiit). 5Mos.32.33(Chr.VI). i forb. ed-
der og forgift, se 1. Edder 1.

Jl f »»»»<-

stof, der virker som gift paa organismen.
Cit.l709.(JulPet.L.27). Man døer aldrig
strax efter Smitten: tre Dage i det mind-

50 ste gaaer man med Forgiften i Legemet.
Tode.ST.II. 79. 2) videre anv. af bet. 1.

||

(uegl.) om hvad der antages at virke skade-
ligt („som gift") paa organismen; iscer i udtr.
som det er (den rene) forgift for ham.
de Draaber ere en Forgift for hende, har
hun ikke sveedet forskrækkelig der efter?
Holb.Bars.III.4. Stærk Drik er en Forgift
for Børn. FSO.

fl
overf.: om hvad der vir-

kerskadeligt, hemmende, saarende olgn.; især:
"vist, at hans Excellence kommer.ffeifc.Poef. 60 ond«feafes/'uid, hadefuld („giftig") tale
VII.333. Ønsker man Audiens hos Kon
jgen (henvender man) sig til den i Forge-
makket tjensthavende Adjutant. VortHj.
IV1.108. i bitledludtr. (jfForgaard): *Jeg
Trappen var forbi, og netop kommen ind

|

I Lykkens Forgemak. Wess.20.

(spot, bagvaskelse olgn.). Tungen kan intet
Menneske tæmme, det ustyrlige Onde,
fuld af dødelig Forgift (1907: Gift). Jae.

3.8. *Naar onde Tunger stænke
| Forgift,

mit Navn at krænke,
|
Da vil jeg være

tys. Brors.35. Død og Pestilense! det (o:

8V
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et musikstykke) er den rene Forgift Blich.

III.595. i forb. edder og forgift (jf.u.

bet. i), se I. Edder 3. jf. : De mundhuggedes
bravt og svor, saa at Svovl og Forgift

lyste dem ud af Halsen. JVJens.HF.6.
forgifte, V. [fcoriglfda] -ede. vbs. (nujj.)

-else (VSO. Heib.Pros.IV.280. Davids.KK.
402. D&H.) ell. (især i bet. 2.\) -ning (vAph.

(1764). Cirk.'y91829. Drachm.GG.51. JV

allerede nu søger at forgifte ham den vel-
fortjente Triumfs Nydelse, saa er det de
personlige Antipatier og Fjendskaben, der
gør sig gældende. DagNyh.'^^/eiyiO.l.sp.l.

forgiftig, adj. [fmrigifdi] {glda. d. s.

(Mand.88.193); af Forgift; jf. mnt. vorgif-
tich; gldgs. ell. diah, jf.: „Endnu hos Al-
mnen.'^Levin.; nu alm.: giftig) 1) som inde-
holder (kan udsondre, ell. som der er tilsat) et

Jens.SS.133). {ænyd.d. s., jf. glda. ioTgiftelsæ lo giftstof, forgiftige (1871: giftigej dragers
(Mand.146.171); afl. a/" Forgift ell. af VI. for-

6.1 og Gift; sml. mnt. vorgiftigen, ty. ver-

giften; egl.: „gøre giftig", jf.: der er For-
skiæl paa forgive og forgifte, det første

er at oræbe med Forgift, det andet at be-

fænge . . med Giit.vAph.(1759))

1) komme gift i ell. paa noget; blande
ell. besmøre med gift; gøre giftig; ogs.:

fordærve ell. ødelægge ved tilsætning af

tænder kunde og ikke overvinde ttme
høTn.Visd.l6.10(Chr.VI). Hvert saadan Ord
er som en forgiftig Piil. Holb.UHH.1.2.
(han) spurgte Kromanden, om han havde
i Sinde at dræbe ham med sin forgiftige
Yin. PAHeib.ZJS.88. Thiele.III.123. hanser
hendes Ryg halvt opædt af forgLftigt Kryb.
YVed.R.471. || uegl.: som virker som et gift-

stof; skadelig; forpestet, forgiftig

giftstofer. Moth.Gl63. Mahomed klagede 20 stank. Moth.G163. Smitten har været sær-

sig idelig . . over det forgiftede stykke
Klød.Holb.Hh.II.76. Forgiftede Pile.VSO.
asiatiske Anførere . . have ført Beleirings-

krig ved . . Brøndes Forgiftning. Goldschm.

BIS.1.126. der er . . en anden Maade, hvor-
ved Bakteriernes Optagelse i Blodet kan
dræbe, det er ved at forgifte Blodet selv.

OBloch.D\I.33. (jf. Forgift 2; billedl.:)

haarde Ord, omhyggeligt forgiftede Svar

deles forgiftig eller Legemets Beskaffen-
hed slet. Tode.ST.II.110. Sumpen (er) for-

giftig. Etlar.SB.207.2) (j/. Forgift 2; overf.)

især om person, ytring olgn.: som søger ell.

tilsigter at gøre skade; skadelig; ondskabs-
fuld, der forsamledes . . forgiftige (1871:
ildesindede^ mænd af Israel. lMakk.10.61
(Chr.VI). (Philemon har) ved forgiftige
Skrifter . . søgt at fortale got Folk, og

JPJac.II.107.
il

sml. Forgift 1 slutn. : Naar 30 sætte Klik paa deres ærlige Navn og
Pesten raser, er Luften ligesom forgiftet.

VSO. en Fredstraktat, der forgiftede At-
mosfæren mellem Sejrherrer og Besejrede.

Tilsk.1921.1.7.

2) især m. h. t. person: (søge at) skade
ell. ødelægge ved gift. 2.1) (oftest i perf.

part. ell. som vbs.; især med.) om giftstoffer:

udøve en skadelig virkning paa organismen.

Forgifteiserne i Halmstad ved Hummer,

Rygte. Eolb.LSk.V.l. 'Han (o: Loke) spildte

Glæden i Ægirs Sale
|
Ved Klaffer og

Spot og forgiftig Tale. Hauch.SD.n.l36.
CPalM. 0.424. || især m. afsvækket bet.: for-
bandet; led. din forgiftige Druckenboltl
Holb.Jep.V.l. alt hvad jeg havde sparet
. . har han skammeligen sat overstyr, i

det forgiftige Kortspil. Tode.Freia.(1789-
90).40. Har Mennesker kun Smag for at

af hvilke over 50 Mennesker ere blevne 40 høre saadant taabeligt og forgiftigt Tøjeri,

syge.PVJac.Breve.33. Cirk.^V9l829. man
(fortalte), at De var bleven forgiftet af

Arsenik. Hauch.MfU. 63. Forgiftning ved
Kuldampe. Bek.^^lil868. SNordentoft.Vore
Sygdomme. (1904). 128. 2.2) (ved sammen-
blanding m. forgive 4.2, sml. ovf.; især for-

æld., nu sj.) m. person-subj.: give gift med
forsæt; (søge at) dræbe ved gift; for-
give (4.2). TBruun.S.248. Han blev for-

saa var det bedre for dem, om de slet

ingen Øren havde. OMøll. GK. 83. -hed,
en. (foræld.) 1) [1] det at være giftig; ogs.

(konkr.) d. s. s. Forgift 1. vAph.(1759). Ur-
tens . . Forgiftighed. F/SO. jf.: ligesom De-
manten er giftig for den, der nedsvælger
den, saaledes er ogsaa Elskov en Slags
Forgiftighed eller skadelig Rasenheds Sot
for den, der bliver beladt dermed. JPJac.

giftet i en Pandekage. 7S0. (de) tapre Kri- 50 LIJO. 2) [2] (sj.) Sindets . . Forgiftighed

gere, de her lod hænge, brænde, snig-
"^^"^

myrde og forgifte. jBiicA.7jr.i47.

3) G) overf. anv. af bet. 1 (og 2.1j. 3.1) især

m. h. t. person: besmitte; ødelægge (i mo-
ralsk henseende); fordærve (i.s). mand har
befængt og forgiftet mit Hierte fra min
spæde Ungdom af med en falsk Beræt-
ning om Kongl. Myndighed.Dumetius.III.6.
*Min Søn forgiftet er af Hoffets Hykle

VSO.
t forgisne, v. -ede. {jf. forgisse. Moth.

G133; sj.) refl.: forregne sig; gisne galt.
(skipperen havde) eengang paa 24 Tiimers
Seilats forgisnet sig (0: fejlagtig beregnet

at være) 12 Miile lengere frem . . end vi
vare. Æreboe.195.
forgitret, part. adj. [fcDr'gidrg^ (jf. ty.

vergittern ; s;.) forsynet med gitter; tilgitr et.

k\inst.NordBrun.(Rahb.LB.IL603).hanyar 60 (han) løftede (burets) øvre forgitrede Deel
for sund, for lidt forgiftet af Drømme.
JPJac.II.156. 3.2) m. abstr. obj.: gøre ube-

hagelig ell. modbydelig; forbitre (2). 'Saa
forgifter Skiæbnen al min Glæde. i2a/i6.

PoetF.II.86. Alle mine Ungdomsminder
har du iorgiitet.JPJac.il.232. naar man

ai.VThist.TV.IL207. Hver lille Stue (0: i

et fort) faar sit Lys gennem et bitte lille

forgitret Vindue. SdjySold.21.

forgive, v. [fcnr'gi-, højtid, -'gi-'va, gldgs.

ell. vulg. -'ge'] præt. -gav; part. -givet ell.

(nu kun jy.) -given (fk.) (Moth.Gl59. Holb.
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Hh.II.37. Gram.Breve.49. FeUb.). vbs. (i

bet. 4.8, 8j.) -cise (Moth.G158. VSO. Ing.VS.

1.24). {glda. forgiffue, bortgive, tilgive, give

gift, jf. æda. præt. fore gaf (DGL.L189),
eftergav, oldn. fyrirgefa, tilgive; efter mnt.
vorgeven (ty. vergebenj; jf. Forgift, for-

gifte, forgæves)

1) t give (noget) bort. bestillingen er

alt forgiven. Moth.Gl54. Clemens XI (triste),

at han ey ville have sig sin Embeds-
Rettighed forgiven (o: give den fra sig).

EPont.MenJII.70.
2) 4fk (nu kun dial.) give forkert. Moth.

G154. Der er ellers ingen videre Straf

sat paa, naar Kortene forgives, end at

man skal give endnu engang. SpHlebog.

(1786).ol. MO. Feilb. (refl.:) Baronessen,
som var ifærd med at g^ve Kort, forgav
sig af Forskrækkelse: Mamsellen fik to

Kort istedetfor eet. CBemh.X.129.
S) i tilgive. Gud forgiv mig alle mine

onde Synder. FjSO. ('„undertiden i daglig
Tale*;, jf. Feilb.

4) volde skade ved at give. 4.1) (sj.,

nu især dial.) give (en) for meget (af noget)

(saa at man ledes derved), jeg (blev) saa
forgivet med virkelig og eftergiort Skild-
paode, at jeg tilsidst var . . keed af den.
Bahb.Tilsk.1794.276. jf.: en forgiven galt,

Feilb.

-
, jf-

-
sig selv (1871: tog

(jy.) overmcesket galt.

dræl
Ajz) give gtft;

be ved gift (jf. forgifte 2£). (han)
forgav , . sig selv (1871 : tog . . GiftJ, og
døde. 2Makk.l0.13. Pygmalion . . siges, in-

tet at have ædt uden Urter . . af Frygt
for at blive forgiven. Holb.Ep.II.45. *Veed
du, det er Gift?

|
Vil du forgive dig?

Oehl.A.282. DanmBigHist.il. 53. han blev
forgivet i Fængslet ved et Ulykkestilfælde.
JVJens.H.72. \\ uegl: tage livet af en. jeg
maatte lade røge i mit Kammer hver Time,
om jeg ikke vilde forgives af Stank. Overs.

afHolbLevned.142. overf.: plage (livet af en).

snak og søde ord kand snart forgive en.

Moth.G155. han var ved at forgive mig
med alt sit vrøvl

j 4.3) (nu næppe br. uden
for perf. part. i dial.) d. s. s. forgifte 3.1.

en bitter Satire mod de saa kaldte Petits

Maitres, der sætte deres Fædrene Arv til

Udenlands for at glemme deres eget Sprog,
og forgive Landet med fremmede Moder.
HolbJJBet.a7<'. at gribe feyl i Preste-
Val, og forgive en heel Meenighed med
en blind Ledsagere er . . farligt. JSPonf.

MenJII.390. H i forb. forgiven med, be-

fængt med; fyldt med; fuld af. de vare for-

gifne med Papistiske hd&Tåom.. Slange.Chr
IVJ206. Gram.Breve.49. jf.: jeg er saa for-

givet med kulde, jeg er saa plaget af for-
kølelse. Feilb.

5) t d. s. s. forgifte 1. forgive . mad.
Moth.Gl54. (slangerne var) saa giftige, at

de forgave Luften. Holb.DH.1.63.
forglasse, v. [fmr'glasa] -ede. vbs. -ning

(vAph.Chytn.1.547. Sal' VIII. 453). {ænyd.
part. foTglaset; jf. ty. verglasen; fagl., 1. or.)

omdanne (noget) til glas ell. give (det)

et glasagtigt udseende (glasere). vAph.
Chym.1.569. Blyeglands . . forglasses i Il-

den. HaUager.163. Porcellain er en i Ilden
halv forglasset Masse. smstJ69. MO. D&H.
forg^lemme, v. [fmr'glæm'a] præt. -te;

part. -t, t -et (Holb.LSk.II.3. Anti-Spectator.

135). vbs. -eisc (s. d.). {æda. forglømæ, sent

oldn. fyrirgleyma; maaske dannet efter mnt.
vorgeten

; ^/. forgætte, glemme) 1) (nu især

io poet. ell. dtal.) tabe erindringen om (no-

get); glemme, f.l) ikke kunne ell. ville huske
(noget, man tidligere har vidst ell. kendt).

Israels Børn . . forglemte Herren. Dom.3.7.
forglemmende (1907: glemmendeJ, hvad
der er bagved, og rækkende efter det,

som er foran, iler jeg mod Maalet. P/itZ.3.i4.

Hånd har, maaskee, forglemt sit Fædeme-
lands Maal. Holb.Ul.1.14. det (var) dog alt

for beskiæmmende for Menneskeligheden,
20 dersom Fraværelsen kunne giøre Fortie-

nester forglemmende (nu: lade fortjene-

ster gaa i glemme^. Biehl.Haarkl.38(jf. Sorø
SamT.I.143). slette Handlinger, dem til-

giver man, men Sarkasmer forglemmes
aldrig. PAHeib.Sk.III.261. 'der (var) i hans
Stemme | den gamle, kendte Klang,

|
som

ingen kan forglemme,
|
der hørte den en

G&ng. Lemb.D.108. 'Alle vore Blomster
skal smykke deres Grave;

|
Sønderjyske

30 Piger, I forglemme det ei\ Drachm.DQ.
129. Esp.82. Feilb. jf.: Alle, der ikke var
faldne hen i en alt forglemmende Søvn
(o : en søvn, hvori alt forglemmes). Rist.ER.20.
i forb. som ikke at forglemme, (dagl.)

om noget, som man nævner i forbigaaende ell.

for fuldstændigheds skyld. PAHeib.II.rn.
Hertil kommer, at „Isabella" ikke kunde
vinde Bifald — (Stridighederne, der forud-
gik det, ej at forglemme). PVJac.Breve.100.

40 Om Aftenen var der baade Tivoli, Cirkus,
alle Revnerne og ikke at forglemme (ka-
baretten) ude i Alleen at ty til. DagNyh.
"/s 1922. 3. sp. 4. Feilb. U undeHiden (vH-
kaarlig) anv. i mods. tu glemme som et

stærkere udtr. ell. blot for at undgaa gen-
tagelse: *Forglem mig ej, før glemt af

mig du er! PAHeib.(ForSandhed.I.240). *En
Stund forglemmer han Sorgen: | En Stund
han glemmer Fordærv og Bød. Ing.VSt.

50 227. %I har ikke | Forglemt vor Aftale."— „Forglemt den? Nei — | Endskjøndt
maaskee jeg burde have glemt den." JETetd.

PoetJV.194. (poet.:) 'lettere mitHierte for-

glemmer at banke,
|
End Hiartvar glem-

mer Skxdde. Oehl.HK.(1828).190. 1.2) ef-
terlade ved glemsomhed. Der forglemte
jeg min Hat.FSO. Feilb. (u. forgjæde). 2)
O ikke tage tilstrækkeligt hensyn til (noget);
sætte sig ud over hensynet til (noget).

60 *Du forglemmer
|
Dit Kiøn i seLsom Færd.

OehX.Regn.(1849).9. tsæri/brft. forglemme
sig (selv), ikke tage hensyn til, hvad man
skylder sig selv, sin stilling olgn. Moth.Gl83.
Han forglemte sig selv saavidt, at han
endog udbrød i nedrige Skieldsord. FSO.
•Fjenden vil sig fæste de blegnende Kvin-
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der: |
Sønderjyske Piger, I forglemme Jer

eil Drachm.DG.130. smuk og fejret havde
hun været, netop saa smuk, at en Herre-
mand kunde forglemme sig selv og sin

Stand over hendes robuste Skønhed. Emil
Rasm.DL.37. (nu næppe h:) glemme sin egen

ringhed olgn. : det er og ret Skam og Spot,

at (saadan) en Pracker . . saa reent skal

forglemme sig selv, slaa mig Rynker paa
Næsen til alting, og giøre sig til Stor-

hasse.KomGrønneg.Il.SOS. f lorglem-
melig, adj. {ænyd. d. s.; adj. til forglemme)
I) som er tilbøjelig til at glemme; glemsom.
denne er ikKe bleven en forglemmelig
(1819: glemsom^ tilhøTere. Jac.l.25(Chr.
VI). paa Landet er (Jeg) bleven doven
og forglemmelig. Langebek.Breve.57. 2) som
kan glemmes (især i forb. m. nægtelse; jf.
uforglemmelig^, (du) i Norden aldrig .

.

forglemmelige hovisel Mall.EF.4. Det er
umueligt, at hans berømmeligeNavn nogen-
sinde kan blive forglemmeligt. FSO. MO.
Forglemmelse, en. flt. -r. {glda. for-

glømelsæ (4Mos.5.6( GldaBib.)) ; egl. vbs. til

forglemme (l.i)) 1) det at glemme. (Scan-
derbegs) heele Levnet var prydet med Mild-
hed, Naade, Urets Forglemmelse. Eolb.Eh.
1.386. Altsaa, min Ven! Forglemmelse af

alt, hvad der er passeret PAHeib.Sk.1.?8.
Forglemmelsens (eller som man ogsaa har
kaldet den. Abstraktionens) Kunst kan kun
bestaa i at fortrænge visse Forestillinger
ved andres Hjælp. Høffd.Psyk.184. || m. mere
konkr. bet.: tilstand, i hvilken man har glemt;
glemsel. Lethes eller Forglemmelsens
Flod. Holb.Ep.V.215. Ew. VIII.13. nu især

om (enkelt udslag af) glemsomhed: (fejl ell.

forseelse, der skyldes) uagtsomhed, mangel
paa omtanke olgn. Dette er ikke af nogen
Forglemmelse. Holb.JH. 1.485. da skulde
Gud ikke see hen til nogen af mine For-
glemmelser, ikke til nogen af mine Over-
trædelser. Mi/ns^.^eir.11.5^5. det er en ren
og skær forglemmelse

j 2) O det at glem-
mes; glemsel, de meente . . at være skjulte

under Forglemmelses mørke Dække. Kisd.

17.3. de (levede) nogle Aar . . udi Fattig-
dom og Forglemmelse. Holb.Heltind.1.283.
det i os (o: kvinderne), der ikke stemmer
med hans ideale Forestilling, det skal bort,

om ikke ved at kues, saa ved at overses,
ved systematisk Forglemmelse. JPJac.IJ.
90. nu især i forb. bringe ('f sætte. Stam-
pe. 1. 138) i forglemmelse, (hofjægerme-
steren) gjorde sig . . hæderlig Umage for
at bringe de foregaaende Dages selskabe-
lige Overtrædelser i Forglemmelse hos
sine Gæster. Pont.LP.VILl02.
Forglemmigej, en. [fcoriglæm'iiai']

(nu kun dial. Forglem-mig-ikke. vAph.(1759).

jf. JTusch.148). flt. -er ell. (1. br.) d. s. (Levin.
Leop.LR.71). {ænyd. forglem mig ikke (se

TJnivBl.I.lOSff.); dannet som overs, af ty.

vergissmeinnicht af imp. af forglemme;
jf. Forgætmigej, Glemmigej) 1) ^ slægt
af de rubladede, MyosotisL.; kærminde;

museøre. *ved Kildens Bred Forglem-
migei fortryller. Ha8te.BD.201. (min bro-

der) samlede Forgjetmigeier til hende i

Enghaven. Ved Ledsagelsen i Humle-
haven havde ogsaa Drengen bragt hende
en lille Urtekost af Forglemmigeier. Jw^'.

Levnet.I.169. *Uskyldige, himmelblaa For-
glemmigei. Hauch.DV.II.175. Lange.Flora.
472. Aakj.SV.II.70. 2) (spøg. ell. spot; jarg.)

10 om hvad der ligner (har samme farve som)
forglemmigejen (1). 2.1) under krigen 1864
betegnelse for forstærkningssoldaterne
(som var iført gamle lyseblaa kapper). Gade-
ordb.^ Rist.ER.135. *mange smilte lidt smør-
ret

I
ad Hærens „Forglemmigejer". iJørd.

GK.106. 2.2) betegnelse for de med lyseblaa

uniformer udstyrede gendarmer, der ind-

førtes ved en i 1885 given, 1894 igen op-

hævet provisorisk lov (jf. lyseblaaj. Dania.
20 III.75. 2.3) (nu næppe br.) bank; prygl;

et „blaat øje" (egl. om den blaa pkt efter

tt slag, ell. om noget, man ikke saa hurtigt

skal glemme). Gadeordb.^ *Er Ryggen fra

Isted lægt — de (o: tyskerne) faaer . .
|

En „blaa Forglemmigei" før de gaaer.
FolketsNisse.'y2l861.4.

t forglikke, v. -ede. (/"m nt. vergli-

ken (ty. vergleichen^; fagl.) prøve, om en

(af et ædelt metal forarbejdet) ting har den
30 rette vægt olgn.; justere. Eftersom alle

Guldbladene i en Form maae have eens
Størrelse og Tyngde, saa blive de adskil-

lige gange justerede, eller, som man kal-

der det, forglikkede, d. e. undersøgte saa-

vel i Hensigt til deres Vægt som til deres
Størrelse. Hallager.337

.

forgiede, v. [fmr'glø'Qa] -ede. vbs. -ning

(SaUflII.4o3). (jf ty. vergliihen) 1) (sj.)

intr.: ophøre at gløde. D&H. 2) (fagl.)

40 brænde porcelæns- og lervarer ved at

ophede dem til en meget høj varmegrad. SaU
VIII.453. D&H. jf : Vi besøgte F o r gi ø d -

ovnen (o: paa porcelænsfabrikken). Bergs.

GF.I.72. samf; Forglødningsovn. S&B.
D&H.
forgnave, v. [fmrigna'va] -ede. (Jf. ty.

vernagen; nu kun i perf. part. som adj.)

vAph.(1764). 1) (1. br.) ødelægge ved at

gnave af noget (med tænderne), (dette

50 insekt) forgnaver Pæretræets . . Blade.
vAph.Nath.v.l31. disse gamle, forgnavede
og forkradsede Tjørn. Fleuron.SÉ. 41. jf.
(uegl.): *Havet udspyer forgnavede Lig.

Rørd.NordiskHilsen.(1921).9. 2) ødelægge
ved at kradse ell. slide; gnave (helt ell.

delvis) itu. Støvlen har forgnavet min ene
Fod.VSO. *Et stakkels Æsel . . |

Forgnavet
og hudløst paa Boven og paa Laaret.^are-

str.ED.303. MO.
60 for-godt, adv. se god.

Forgodt-befindende, et. [foor'gmd-

bejfen'ana] uden flt. (dannet efter udtr. be-
finde (for) godt (se u. befinde 2.3J; ,;/.

Forgodtfindende, Godtbefindende, Godt-
findende) det at man danner sig et skøn
(om noget); (især: mere individuelt ell. vil-
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hiarligi)skøn; tykke; vilkaarlighed; ogs.

(mere konkr.): hvad man finder for godt (pas-

sende). Extract, af de Kongl. constituerede
Ober-Directeurers Meening og Forgodt-
befindende . . om de nye Vandrender.ifÆ.
1702.105. de nye Skattelove . . gav os til

Pris for „vildige" Mænds Forgodtbefin-
dende. VortLand.^'/ul904.1.sp..5. jf. (uegl):

den gamle Rønne (overlodes) fuldstændig
tiil Vindens og Vejrets Forgodtbefindende,
og disse Magter for ikke mildt med den.
Aakj.VF.115. især i forb. efter (eget) for-
godtbefindende, alt efter som man fin-

der for godt (ell. ej), stadselige Ord, hvori
man efter Forgodtbefindende kunde lægge
en Mening eller lade være. Drachm.VT.
300. (den nordiske lom) svømmer efter For-
godtbefindende paa Overfladen af Vandet
eller sænker sig saa dybt, at der kun bliver

en smal Stribe af Ryggen synlig. BMøU.
DyL.II.360. -findende, et. (dannet efter

uatr. finde for godt (se u. IV. finde bja);

SJ.) d. s. Forstandernes egen Omsorg og
Forgotfindende. Jf£.i7.97.85i. Hun viste

saa meget af (skuldrene), som Moden og
hendes eget Forgodtfindende vilde vise.

Drachn.T.139.
forgramset, part. adj. [f(or'grcm's9f]

{af VI. for- 2.3 og gramse ; 1. br.) som er blevet

medtaget (forkrøllet, forpjusket) af alt for
megen begramsning. en liUe Fugl, der for

sent er sluppet bort fra en Fjendes Klo,
men forgramset og fjederløs basker rundt
i ør Glæde. AndNx.DB.80. De andre Bø-
ger . . de blev læst, kunde én se med et

halvt Øje, saa plettede, fedtede, forgram-
sede de var. Vejrup.KMJ208.
for-grebs, adv. [V.2.i] ('-gribs. Moth.

G256). {ænyd. forgrebs, -gribs; fra mnt.
vorgrepes; a/"vorgripen ^A/y. vorgreifen^;

jf. forgribe; grundbet.: gribende forud; jur.,

foræld!) med ret tU at tage forud for andre,
især i forb. fragte sit skib forgrebs
olgn., bortfragte sit skib til en enkelt person
(med udelukkelse af alle andre; mods. fragte
læstevis^. Om een Skipper fragter sit Skib
forgrebs til nogen, da bør band af sin Be-
fragters Gods at indtage saa meget, som
hånd beqvemmeligen føre kand. DL.4—2
—8. Sal?VIII.é53.
forgrene, v. [fmr'gre'na] -ede. vbs. -ning

(s. d.). {dannet i beg. af 19. aarh. efter ty.

verzweigen ; næsten kun refl. og i perf. part.)

1) (især bot.) refl.; om plante (især træ ell.

busk): skyde grene (sideskud); brede sig
(til siden). *(træet) groede og forgrened

t

Sig stolt. Winth.X.313. 'Syrener
| Sig til

et Sommerlysthuus tæt forgrener. PaZ3f.
IV.274. ForstO.

|| perf. part. forgrenet
brugt som adj. (billedl. :) det Ondes Rødder er
umaadeUgt forgrenede og gaar dybt. Bran-
des.XI.97. jf. (m. overgang til bet. 2): (flere)

jævnsides udstrakte og i hinanden forgrene-
deBiergrader. MolbJ'.llS. 2) O overf.: (ud-
vide ved at) dele i „grene".*Hvi skulde han sin

Virksomhed forgrene
|
Naar Flidens Frug-

ter aldrig dog faldt &t?PalMJV.202. B refl.,

især om virksomhed, foretagende olgn.: skyde
sideskud; udvide sig; brede sig. Heib.ND.
15. Arbejdet paa Kulturens . . Omraade
havde forgrenet sig i Fag, som hvert for

sig kunde kræve en Mands hele Kraft.

JLange.Il.262. (fra Tyskland) forgrenede
(familien) sig til Danmark. Tops.1.3.

||
part.

forgrenet brugt som adj.: som breder sig

10 stærkt, spænder over mange felter olgn. H.
staar paa svage Fødder . . Han har ført

et dyrt Liv og forgæves prøvet paa at

indskrænke sig. Og det er jo en vidt for-

grenet Forretning. Eoie.D^.i 7. Der fore-

staar endnu flere Anholdelser i den stærkt
forgrenede (sædeligheds-)AffæTe.BerlTid.'"'/B

1922.M.9.sp.5. Forgrening, en. flt. -er.

{vbs. til forgrene) 1) som vbs. 1.l) (især

bot.) til forgrene 1: Warm.Bot.24. Sal*
70 VIII.453. 1.2) O til forgrene 2. en Forbry-

delses Størrelse, dens Lumpenhed, dens
vidtudstrakte Forgrening opflammer Po-
litie -Agenten , giver ham forøget Iver.

Eierk.XIV.178. 2) konkr. 2.1) tU forgrene 1:

sideskud, (man ser væksterne) stedse at ud-
brede deres Forgreninger videre omkring.
MynstJonstr.6. JVJens.Br.l42. ogs. om hvad
der ligner planters sideskud: Naar Blodet
træder fiint rødmende op i Kinden, saa

30 ere der bestemte Aarer, hvoraf det i sine
Forgreninger træder stærkere ud. Sibb.II.

125. KPont.Reismed.II.165. 2.2) O overf;
til forgrene 2. PalM.IV.98. en i alle Digte-
kunstens Fag og Forgreninger betydnings-
fuld LiteTatvirpenode.BrandesJII.244. (fis-

se Familiers Forgreninger . . udgjorde de
stadige Gæster. JohsSteenstr.CJ.89.

forgribe, v. [for'gri-'ba] præt. -greb;
part. -grebet vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.;

40 fra mnt. vorgripen (hty. vergreifen^/ jf.
forgrebs; grundbet.: gribe fejl)

t) i egl. bet. 1.1) trans.; t /or6. forgribe
sin haand olgn.. forstrække sin haand ved
at gribe fejl. Moth.G250.252. Høysg.S.224.
VSO. MG. I nu kun (dial.) refl.: forstuve
haanden olgn. Feilb.IV.156 (u. forstuve^.

1.2) freft.: gribe fejl; tage et fejl greb;
ogs.: ved en fejltagelse tage noget, som ikke

tilkommer en. Paa en Fiolin kan man let

50 forgribe sig. VSO. I Mørke kan man let

forgribe sig og faae en fremmed Hat. smst.

Drengen til den Blinde. *„Fader! det er
Guld."

I
Oldingen rækker Pengene tilbage.

•„I har forgrebet jer." Oehl.EAJ98. H tage

for meget; spec: forshige sig paa føde. He-
sten har forgrebet sig paa sit Foor.Eøysg.

2) GJ overf; refl.: begaa en forseelse;
forbryde sig. vore fædre have forgrebet

60 (1871 : forsyndet^ sig, og giort det onde
for Herrens . . øjne. 2Krøn.29.6(Chr.VI).
(mange) have forgrebet sig, saa de ere
komne i Slaveriet. Horreb. II. 194. | nu
kun m. flg.præp., især paa. 1. m. h. t. person:
øve (legemlig) vold imod; gøre skade. Havde
jeg ikke faaet Hevn paa hende selv, saa
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havde jeg forgreebet mig paa hendes Far.

Holb.HP.III.3. Goos.1.20. spec: voldtage
(kvinde). Nils havde bag den aflaåsede Dør
villet forgribe sig paa hende. Wied.Fæd.
366. 2. m. h. t. ting: øve overlast imod; mis-

bruge, (den) oprørte Almue hafde nær for-

grebet sig paa Gesandternes Herberg.S^an-
ge.ChrIV.1274. selv de to Diamantknapper,
han i sin Tid havde faaet af Jakobe

til forgrille (sig); sj.) om det at fange gril-
ler: smst.37.

forgrimme, v. [fwr'grem'a] -ede. vhs.
-else (VortLand}^lil90å.l.sp.8). (dannet efter
forskønne; 1. hr.) gøre grim(mere). Mo-
derens Skønhed . . gaar forgrimmet igen
hos Barnet. KLars.AR.67. vort skønne dan-
ske Sprog (er) udsat for at forgrimmes.
AGnudtzm.(DagNyh.^yiil907.1.sp.4). det

havde han maattet forgribe sig paa og lo Slægtled, der altid havde Munden fuld af
sælge for Spotpris. Pon<.iP.FJIL57. spec.

stjæle af (noget). lKrøn.2.7. *Hvo formaste-
lig forgriber |

Sig paa Klostrets hellige

Fædres |
Eiendom, hans Sjæl skal brænde.

Hrz.D.II.68. kassereren har forgrebet sig

paa kassen
i

3. m. h. t. begreber: forse sig

imod; krænke. De Hellige bevare mig fra

at forgribe mig paa Landets Love. Gylb.

(1849).IX.48. en Følelse af, at jeg i et

store Ord om Skønhed og Idealer, men
blot forgrimmede Landet Pol.^/al907.4.
forgrine, v. [imr^Qri-nQ] præt. -ede; part.

(1. br. uden for dial.) -et (Moth.G261. VSO.
Feilb.) ell. -i. (jf. forlet; dagl. ell. vulg.) refl.:

grine (for) meget. Moth.G260. || nu kun
i perf. part. Jeg er gandske forgrinedt.
Moth.G260. er der saa ikke mere? siger
jeg, helt forgrint indvendig. jSreMm.HH.

ondt Øjeblik havde forgrebet mig paa det 20 78. det er jeg ikke videre forgrint af (0:
helligste. Hostr.E.IV.8. || i forb. m. i ell. f
med, styrende betegnelsen for forseelsen. Om
nogen Skipper . . sig forgriber udj nogen
Gierning, som er Livs straf værd. DL.4—
1—13. Hvor i har han forgrebet sig?IIolb.

LSk.V.9. en Soldat, som forgriber sig med
TyveTie.Beskr.^V2l742. || i forb. m. imod,
(nu næppe br. uden for bibl. spr.) styrende

betegnelsen for den ell. det, man krænker,

det morer mig ikke særlig, det har jeg ikke
større lyst til)

\
Feilb.

forgro, V. [fcor'gro-] -ede. (ænyd. d. s.)

1) (nu næppe br.) om plante: gro ell. vokse
for stærkt (saaledes at den bliver for stor

ell. misdannes). Moth.G264. Træerne for-
groe, naar de ikke holdes under Saxen.
VSO. Hvidkaalen er forgroet, og sætter
ingen Hoveder, ilfO.

||
(sj.) uegl. om børn:

Hvo som paa Tinge overfalder, slaar, eller 30 wfcse vildt. Mødre, der lade deres Børn
med Haandgierning forgriber sig imod sin

Vederpart. I)Z«.6

—

9—19. han forgreb sig

imod Herren sin Gnd. 2Krøn.26.1 6. hånd
formeener, at fornævnte Gert Westphaler
høylig har forgrebet sig mod Gieste-Ret-
ten.Holb.GW.IV.10. PAHeib.Sk.1.342. MO.
t forgribelig:, adj. til forgribe 2; om

handling, udtalelse olgn., hvorved man forser

sig: krænkende olgn. Moth.G255. I sin Hid-

forgroe, og toTdærves. Rahb.Tilsk.1798.680.

2) (nu 1. br.) gro til; gro sammen. || om
(land)omraade, der er dækket med plante-
vækst (især om have), man lader . . først
Grunden forgroe, førend man giør sig
Umage for at bearbeide den. smst.1796.300.
især % perf. part.: (for stærkt) tilgroet. Ha-
ven er forgroedt med nkvMt.Moth.G264.
Roser faa der er tilbage

|
I forgro'de

sighed brugde han mange forgribelige Ud- 40 Urtegaard.G^-Mndfø.PSM/J.iSO. overalt stak
tryk imod Kongens og Nationens Ære.
VSO. Foregribelse, en. flt. -r. {vbs. til

forgribe) I) f til forgribe 1. VSO. 2) (G),

nu 1. br.) til forgribe 2: forseelse; for-
syndelse; overgreb; ofte i forb. m. præp.
paa. ingen forgribelse (1871: Forseelse

j

eller misgierning fandtes i ham. Dan.6.5
(Chr.VI). hvem siger os god for, at hun
ei afnøaer ham de største Ugierninger,

Ukrudtet sin Næse frem og saa var her
saa forgroet, at der ikke var mere Udsigt
end i en lukket Snuustobaksdaase. -ffos^r.

EF.II.4.
II
(nu næppe br.) om saar olgn.:

lukke sig sammen. Saadanne Ar, Skrammer,
kan forgroe med Tiden. VSO. 3) f part.
forgroet som adj. i forb. m. i; om per-
soner: vant til; indgroet i. Han er saa for-

groet i Ondskab, at der ikke synes at

de sorteste Forgribelser. Æ^m;.!^//.^^^. (Val- 50 være nogen Redning for ham.VSO
demar Sejrs tilfangetagelse) er en Forgri-
belse paa alle retmæssige Kongers Maje-
stæt, iw^. F(S.JJJ.i44. (han) havde gjort et

Tvangslaan i den ham betroede Kasse;
for at skjule denne Forgribelse havde han
indladt sig paa forskellige Misligheder.
Bøgh. JT. 68. spec: voldtægt(sforsøg), den
hævn som en mand tog over drab eller

forgribelse på frænke. Grønb.LN.84.
lor-gribs, adv. se forgrebs.

t forgrille, v. vbs. -in|; (s. d.). (ænyd.
forgrille sig, blive vred, blive forgabet (i);

fra mnt. vorgrellen, ty. vergrellen, gøre vred)
bringe (en) til at fange griller. *Læng-
sel uden Taal forgrilled Sind og Moed.
PoulPed.DP.55. f Forgrilling, en. (vbs.

CP forgrove, v. [fmr'grmu'a, -'grå-'va]

-ede. vbs. -else (Brandes.VII.166) ell. (l.br.)

-ning (PoUyil912.2). «M0.; dannet efter

forfine; jf.ty.vergTohern) gøre grov(ere);
forsimple. Brandes. VI.459. Smaalighed,
Skinsyge, Forfængelighed . . forgrover
dine Træk. EBrand. UdenfL. 125. (sanger-

inden) kunde anvende al sin fine Fore-
dragskunst uden at ty til stærke, forgro-

60 vende Midler. Kbh.^^/iol904.2.sp.l. Smagen
er nu blevet saa forgrovet, at kun de
stærke Indtryk mærkes. ArnMøll.Sundhedsl.
91. jf: den moderne Verdens Raahed og
Porgrovethed i Sammenligning med
Hellenismen. Brandes.IX.50.
forgrnble, v. [fcor'grubla] -ede. (jf. ty.
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vergrubeln; sj.) refl.: gruble for meget
•de Vises Steen . . | For hvilken sig saa
mangen een

|
Forgrubler at udieede. IV adsk.

Brudev.V.3. i part. forgrublet brugt som
adj.: fortænkt, (i spejlet) saa hun sit eget
forgrublede Ansigt. ThitJerts.FS.10o.

Forgrand, en. ['frnrigron'] flt. (1. br.) -c

(Høyen. (FædreUV* 1852. 2 .sp .3)). SigMUU.
B.119). {dannet i slutn. af 18. aarh. efter ty.

vordergrund og mods. Baggrund; af V. lo

for- l.i) I) (iscer tD) den forreste, for til-

skueren nærmeste del af et rum. De
mørke Graner (i Ledreborgs park) vare en
pragtfuld Forgrund til Udsigten over det
g!im\eLeire.HCAnd.II.196. en bred Staude-
rabat ligger som Forgrund for Huset set

fra Vejen. DanmHavebr. 146. | (teat.) om
den for tilskuerne nærmeste del af scenen.

VSO. Digteren kommer, og gaaer aller-

længst hen i Forgrunden. Hetb.JN.197. I 20

Forgrunden til højre en lille forfalden
lia.ve.Drachm.VI.113. I højre Forgrund
(alm.: forgrunden til højre^ Sofa med Bord
og et Par Stole. EChristian8.MV.13o. \\ om
perspektivisk fremstilling. Man (kan) ey ffløre

Forskjæl paa For- og Baggrund i dette
Stykke (o: et daarligt maleri). PNSkovqaard.
B.322. Hjort.KritKonst.33. Hans Billeder
var smaa, i Forgrunden en enkelt Skik-
kelse . . bag den lynget Jord, Hede eller 30

Kampagne. JP.Iac.II.153. jf. (uegl.): (den)
Verden, hvis Forhold (digteren) har brugt
som Forgrund og Mellemgrund i sine epi-

ske UahungeT.Molb.F.327. 2) O overf.; i

udtr., der betegner noget som særlig frem-
trædende ell. tydeligt, især i forb. som
træde (komme, bringe) i forgrunden
olgn., spille en fremtrædende rolle; gøre sig

mere bemærket (gældende), i sin Politiks
Sag ser han tillige i en ganske særlig 40

Grad en personlig Æressag. Men . . han
sætter ikke dette i Forgrunden. Tops.PP.
83. et nyt bredt Samfundslag er traadt i

Forgrunden. JVJens.A.I.200. V ed „det for-

enede Venstre"s Sprængning rykkede Hø-
rup op paa en Førerplads . . Som Følge
heraf kom han ogsaa i Forgrunden i Rigs-
dagspolitiken. EHenrichs.MF.11.27. For-
fi:rand8-, issgr. ['fmrgrons-] O -fi^nr, en.

I) [1] et midt paa Bordet staaende Lys, som 50

en af Billedets Forgrundsfigurer skjuler for
os.KMads.SS.70. Wanscher.RM.23. 2) [2] der
havde udviklet sig en vis Trang i Sam-
fundet til stadig at se ham som Forgrunds-
figur og have ham til at lede og styre i

endnu flere ham uvedkommende Anlig-
gender. Tops.III.231. Hjortø.Fa.80. -lent-
mel, en. (jarg.) 1) [1] hos kunstmalere,

fotografer olgn.: betegnelse for figur olgn.,

der anbringes som staffage i forgrunden af 60

et billede. Bøgh.DD.1866.183. (træet) skal
staa saaledes, at hele dets arkitektoniske
Bygning kan ses fra alle Sider. — I Maler-
sproget kaldes et saadant fritstaaende Træ
for en Forgrundslømmel. Pol.*yil908.7. 2)

[2] person, der har trængt sig stærkt frem i

forgrunden, figurerer ved alle mulige lejlig-

heder, den mest iøjefaldende af alle Sam-
fundsklasser: ForgrundsIømleme..6øflA*7'T.
331. smst.332. D&H.
forgræde, v. [fmr'græ'åa] præt. -græd;

part. -grædt {ænyd. d. s.; jf. ty. verweinen)
I) t trans.; 1 forb. forgræde tiden olgn.,

tilbringe tiden med at græde; græde tiden

bort. Mau.II.328. Leth/lSOO).^ refl.: græ-
de (for) meget. Moth.6287. H nu kun part.

forgrædt brugt som adj. Lucopp.(Falst.
Ovid.a7v). (hun) var saa forgrædt, at hun
ikke kunde see ud af sine Øine. GyW.KV.
70. Schand.IF.139. om øjnene, (dele af) an-
sigtet: som bærer spor af (stærk) graad. *Lad
det forgrædte Øie | Sig end engang for-

nøie. Ew.1.8. hendes blege, forgrædte An-
sigt. JPJacJJ43.

CP forgræmme, v. [fmr'grem'a] præt.
-ede; part. -et, (poet., 1. br.) -t (Bull.(SkVid.
IXJ41)). (ænyd. (part.) forgræmmet; efter
ty. vergråmen) refl.: græmme sig (for)
meget. Han gaaer og forgræmmer sig saa-
ledes derover, at der staaer Fare for hans
Liv. VSO. I nu kun part. forgræmmet
brugt som adj. 'Her . . tildækker forgræm-
mede Moder | . . sit spæde Billed, sin
jyotterJMHertz.M.160. Johanne græd ikke
mere, hun sad og saa forgræmmet hen til

Siden. AndNx.PE.1.46. jf. : Natten er lang.
Langt borte hyler Ulvene forgræmmet i

KoT..IVJensMrJ24. om ansigt(s-udtryk) olgn.

:

som bærer spor af stærk græmmelse, hendes
Ansigt var blegt og forgræmmet. JPJ^ac.
1.94. de før saa glade Øjne saa forgræm-
mede nd. RistJER.232.
forgude, V. [fmr'gu'åa] -ede. vbs. -else

(Oehl.(1851).XXV. 189. JakKnu. GP. 169).

{^jf. ty. vergottem) t) (nu sj.) ophøje til gud-
dom; gøre til (en) gud. (Odin søgte) efter
sin Indvandring i Norden . . at faae sig,

sine Børn, og nogle af sit Følge forgudede.
Basth.FM.oo9. (de) lode sig ogsaa narre
til at forgude dødelige Mennesker. Grundtv.
Saxo.1.29. hans Gudsbegreb (beror kun)
paa menneskeligt værdihilde Egenskaber,
som han har forgudet. Brandes.II.348. jf.

:

Der ligger en Forklarelse, en Forgudelse
deri (o: i at være forelsket). Kierk.II.40. 2)
dyrke, ære som en gud(dom); nu især: til-
bede; elske; sværme for (oftest i en over-
dreven grad). Moth.G303. *See, Hykleren
med falske Smiil | Hvor han forguder
og tHhederlJacobi.Skr.166. det er kun en
aandløs Skygge af (Oehlenschlåger), der
paa den senere Tid spøger i Literaturen
og forgudes af Ungdommen. Ghrundtv.TJdv.
III. 613. Sønnen . . elskede, beundrede,
ja forgudede denne Fader. Blaum.Sk.43.
Kjøbenhavnemes forgudede Sanger. 5erZ
Tid.^/il905.M.2.sp.3. Forguder, en. (1.

br.) til forgude 2. Meget snarere er den
sande Fortieneste alt for villig til at ned-
sætte sit eget Værd . . og med hvilke
Øine vil den da see den blilide Forguder,
der kommer knælende med sit Røgelse-

V. Rentrykt »/tt 1922 32
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ksLT? Rahb.Tilsk.1793.584. nu er Reise-Bre-
vene et Arbeide, som neppe selv mellem
(Oehlenschldgers) blindeste Forgudere vil

finde en Lovtaler. Grimdtv. TJdv. III. 632.
MO.
Forgunst, en. [f(or'gon's<fl {fra ty.

vergunst; j/. forunde; foræld) gunst; hun
i forb. medforgunst,('i tiltale :) med (eders

osv.) tilladelse; med fo rlov. *Det, med For-

funst, Hr. Konning, jeg troer saa lige ei.

ng.VSt.261. Med Forgunst at spørge, gode
Herre 1 hvem var den Mand, som vi nys
talte med?Etlar.GH.I.198. Becke.FJ.66.
Moses sagde til Jahve: Med Forgunst
(1871: hør mig^, Herre, jeg er ingen vel-
talende ^2Lnå.2Mos.4.10(Buhl).
forgylde, v. [fmr'gyl'a] præt. -te ell.

(nu kun jy.) -ede (Holh.Berg.222. RudBay.
EP.I.154.'Thuborg.KV.91. Feilb.). vfcs.-(n)ing

(s. d.). {glda. forgyllæ (Mand.23. GldaBib.
170.171); fra mnt. vorguiden (jf. hty. ver-
golden); grundbet.: gøre til guld; jf.iox-
gylden(e))

1) belægge ell. overtrække (ved paasmøring,
ad galvanisk vej olgn.) med et tyndt lag guld
(tinktur ell. bladguld); give et guldlignen-
de udseende; ogs.: pryde med guldindlæg;
guldlægge. l.i) i egl. bet. Bogen farves paa
Snittet, sprænges, marmoreres eller for-

gyldes. Hallager.125. *Man siger, de har
ladet deres Helgen

|
. . forgylde. Oehl.EA.

208. OpfB.UII.230. jf (spøg.) m. overgang
til bet. 2.2: Jeg har , . et lille Anker 01 til

at forgylde indvendig med.HCAnd.III.184.
forgylde 'op, forny forgyldningen (paa
noget). D&H. ordspr.: det duer til intet at

forgylde et svinetrug, (1. br.) det er ingen
nytte til at give noget uværdigt et smukt ydre.

Mau.2288. FalM.lL.III.535.
||

part. for-
gyldt brugt som adj. (afgudsbilledei'ne er)

forgyldte og forsølvede.JSar.6.7. han kiører
. . med en forgyldt Yogn. Holb.HAmb.1.5.
*De gjøde mit strømmende Hjerteblod

|
I

Kongens forgyldte Bæger. Hauch.SD.1.54.
t.2) (spøg. anv. af bet. l.ij m. person-obj.; i

udtr. for det umulige ell. som betegnelse for
stor rigdom; ogs.: lade (en) faa del i sin

rigdom; gøre (en) rig. TBaden.Suppl.61.
om man saa forgyldte mig, jeg vilde ikke
skrive en „Kritik" over Høffdings Etik.
Schand.O.II.42. Og rig bliver han, Moder!
Han skal forgylde os allesammen fra Top
til Taa.. SvLa.M.4. part. forgyldt: over-

maade rig. jeg (sagde) at jeg ikke vilde
have (o: ægte) v. Wahl, om han saa var
toTsy\dt.JAnker.Haanden.(1920).86.

|| for-
gylde en (Reenb.1.50) ell. forgylde ens
hænder, (foræld.) bestikke en. (alle) be-
vidnede deres Affection, hvilken de fleeste
og i Gierningen strax lode see ved at
forgylde mine RæriÅeT.Holb.Rpb.I.ll. Kan-
destøberdrengen . . lader sig Hænderne for-
gylde for at skaffe Folk Audients. Cit.1909.
(Holb.Komedier.XIII.(1909).35).

2) ((D uden for enkelte særlige forb.) give
(noget) en farve ell. et udseende, der lig-

ner guldets. 2.1) e^-Z. *Marker, Sletter Du
(o: gud) forgylder (o: lader kornet modnes); [

Høsten fylder
|
Tomme Lader.Ing.RSE.VIL

170. Følfod og Løvetand forgyldte Lerbrin-
kerne.NJeppesen.R.30. isærom lys, solstraaler
olgn.: *Nu rinder Solen op

|
Af 'Øster-Lide,

|

Forgylder Klippens Top | Og Bjergets Side.
Kingo.397. Butiksvinduer og Gadelygter
forgyldte den vaade Stenbro. Pont. LP.

10 VlTl.64. jf. (billedi): *Herrens Viisdoms
Glands forgylde

|
Kongens Spiir og Arve-

Stoell Brors.l6. (sj.)refi.: *En Ambra-Duft
den stille Luft opfylder;

| Her prunker
Negliken, hist Rosen sig forgylder /a ; lyser

med gylden glans). Steners. (Rahb.LB.I.191).

il
i faste forb. forgylde bagværk, (kog.,

I, br.) bestryge bagværk m. æggeblomme. D&H.
t forgyldt buksbom, 2( Buxus semper-
virens L. aureo-variegata(?). Forgyldt Bux-

20 bum . . Bladene rundt om ere ligesom
indfattede i en Guld-Rand, og ligesom
de vare iorgyldte. HaveD.(1762).228. for-
gyldt plaster, (med., foræld.) blanding af
menneskeekskrementer og urin, som kvaksalvere

anvendte til at lægge paa saar olgn. Æreboe.
23. PhysicalskBibliothek.I.(1794).440. 2.2) i

videre anv.: forskønne; smykke (ofte: i

bedragerisk hensigt), hun søgte (ikke) efter
nogen dybere Følelse i hans Hyldest .

.

30 hun behøvede blot Tidsfordriv, noget, der
kunde forgylde hendes ørkesløse Tilvæ-
relse. Etlar.SB.28. det var en Trientiner-
Rødvin, der bandt mig til Huset. Den for-

gyldte det jævne Aftensbord. ^rPowZseri.

F.104.
II

søge at give (noget) et smukt ud-
seende for at dække over (dets) indre mang-
ler; besmykke. Det er alt hvad en Skri-

bent, som ikke sætter sig for at forgylde
alt hvad som skeer i hans Fædrene Land,

40 med U-partiskhed kand sige. Holb.BH.IL
434. især (foræld.) i udtr. som forgylde
en pille olgn., egl. (jf. bet. l.i^ om apotekere,

der giver deres piller et pynteligere udseende

for bedre at faa dem til at glide ned. Holb.
JJBet.a2^. sa.MTkr.2. nu kun overf: give

en handling, meningstilkendegivelse olgn. en
mere tiltalende form, saa at dens ubehage-
lige virkninger paa en anden afdæmpes; især:

sige en sin mening i ord, der er afdæmpede
50 („indsukrede") for ikke at støde vedkommende

(jf. forsølve), du (faar), som en vittig Pige,
med Snedighed forgylde disse Piller til

hende, og bilde hende ind, at alt det
mand giør, skeer ikkuns for at forsvare
sig. KomG^-ønneg.III.143. Graah.PT.II.179.
Mau.7476. Holberg skrev ikke udelukkende
for at divertere, (han vilde) moralisere un-
der Skæmtens Maske; han vilde blot lige-

som Doktoren „forgylde Pillerne", for at

60 de bedre kunde glide ned. Sai.FJJJ.i054.
forgyldt elendighed ell. (nu sj. armod,
sorg), (1. br.) elendighed (armod osv.), som
man søger at skjule ved at optræde flot udad-
til. *Jeg kom til Byens qvalme Borg,

|
Til

Moders og til Daarskabs Sæde,
|
Hvor

Glæden var forgyldet Sorg,
|
Hvor Ar-
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mod gik i Herreklæde. NordBrun.D.90.
Al denne Rigdom, der omgiver Dem, al

denne forgyldte Elendighed, det er den
Priis, man kjøber Pigehjerter for. CBemh.
NFJII.2o3. især om fattigdom, som man
søger at skjule: Der er ogsaa en forgyldt

Armod. Mau^291. Han maatte afbryde sin

Løbebane, der dog alligevel kun førte til

forgyldt Elendighed. BergstedtJJSé.

forg:yldeii(e), adj. [fmr^qjY9x1(9)]

{ænyd. glda. forgylden(e); fra mnt. vorgui-

den (-guldin), j/'. gylden; srnl. adj.-former
som (foræld.) breden, dyben, sølverne, vil-

den(e) osv. samt adj. cll. adv. som bælgende,
Ildende osv.; se FTamm.Omavledningsåndel-
ser hos svenska adjektiv. (1899). 22. Noreen.
Vart språk.V.(19b4).335; poet., foræld.) for-
gyldt; guldindlagt. *Biælkerne (var)

skaarne i forgylden Bogstav.DFZ7.7J.nr.i5.
52. smst.nr.29.4. 'de rige forgyldene Klæ-
der. PMøll.1.13. 'Dragens (o: vikingeskibets)

forgyldene Fjæs. 8n!s/.64. Forgylder, en.

1) haandværker, der giver sig af med at

forgylde (l.i) ell. forhandler rammer, spejle

olgn. Moth.G316. Funke.(1801).111.387. (i

huset) boede en Forgylder. Hos ham saae
1'eg et Fruentimmer-Portrait, der var givet
lam til at sætte i Ramme. Hrz.XV.286.
AndNx.PE.IIJ.3o5. || heiiil fx. Forgylder-
fernis (VareL.*243), -pensel (vAph.(l?59).
Paparbeideren.(183o).190), -presse (SaUIII.
541), -ramme (VortEjJV2.170), -voks (en
sammensætning af voks m. m. til frembrin-
gelse af rød forgyldning. Sal.*VIII.454).

2) (jf. forgylde 2.2; sj.) overf. (solen) er
Lys- og Lykkebringeren, Livets Forgyl-
der, den store Sundhedsspreder. Da^^j/A.
^*hl921.1.sp.l. Forgyldning* en. ft For-
gylding. Moth.G317. Winth.VI. 77 (ckd By\-
ding;;. flt. (1. br., i bet. 1) -er (OpfB.UII.
230). (rfcs. W forgylde) 1) som vbs., især til

forgylde l.i. FrSneed.1.533. Wagn.Tekn.286.
2) honkr. 2.1) til forgylde la: tytid be-
lægning af guld(-tinktur ell. bladguld).

alle Slags Meubel-Arbeyde af nyeste Fa-
song . . baade med ægte og uægte For-
gyldning. .4dr.'/ii76^..sp.i0. Tilsidst gaaer
dog Forgyldningen af (bogen). Heib.Poet.

VI.169. OpfB.Ul.394. || talem. forgyldning
forgaar, men svinelæder bestaar, som ci-

tat af ECAnd.VI.95. forgyldningen er
gaaet af (noget) olgn., (især uegl. m. over-

gang til bet. 2^) glansen, skønheden er gaaet
tabt. hun var bleven gammel, og For-
gyldingen, som man siger, havde for-

ladt hende. Eoll).Kh.783. Oehl.A.76. naar
Forgyldningen gaaer af Skarnet, og Kro-
nen falder af Jammerligheden, saa leer
man overalt. Jh^.PO.I.^8. Den Art Kunst
er vor Tid længst vokset fra, selv den
største Mesters Walter Scotts Forgyldning
er nu falmet Schand.O.II.223. især i forb.

forgyldningen er gaaet af Sankt(e)
Gertrud {ænyd. d. s. (JMonrad.Selvbiografi.
Qidg. 1888). 106), ogs. forgyldningen er af

Skt. Jørgen osv., jf.Kalk.V.278 samt Ar-

laud.546) egl. om helgenbilleder, der holdtes

daarligt vedlige, nu om enhver art af tabt

skønhed (især hos kvinder) eU. om bristet

illusion olgn. VSO. hvad er et Fruentimmer,
naar Forgyldningen er gaaet af Sankte
Gertrud — nu spørger \eg\EBrand.EE.
73. Forgyldningen (er) gaaet af Sankt
Gertrud for længe siden; vi har kun den
brutale Virkelighed igen. R0rd.BrP.l8O.

10 2.2) (l.br.) overf.; til forgylde 2.2: blæn-
dende (undertiden ogs.: tom, hul) skønhed.
Æsthetik med uægte religieus Forgyld-
ning. £^iei-fe.FJ.456, (Julius Langes stil) er
uden Forgyldning, men fuld af Solskin.
Den glimrer ikke, men glitrer. Ft^Mnrf.
Goe.II.lo6.

forgynge, v. se forjynge.
forgæde, v. se forgætte.
forgælde, v. [fmr'gæl'a] -ede. vbs. (1.

20 h:) -ing (DagNyh.^hl912.A.l.sp.3) ell. -ning
(Tilsk.l918.n.ld5). (afVL for- 6.1 og Gæld;
jf. ty. verschuldet; nu næsten kun i perf.
part.) sætte i gæld; paaføre gæld. hans
Alchymie havde forgjældet ham. Eeib.Pros.
IX.286. (refl.:) sætte sig i gæld. Moth.Gl07.
saaledes maatte de ei lade unge Menne-
sker forgjelde sig, til Byrde for deres
Fædre og til Understøttelse af deres Let-
sindighed. Stfeft./J.i 60. y part. forgældet

30 brugt som adj.: tynget af gæld. Eolb.llJ.1.6.
Forældre, som uden Samvittighedsnag
skikke deres forvildede eller kun for-

gieldede Sønner til (Vestindien). Ew.VIII.
39. for den Forgjældede er Formuen ne-
gativ og Gjælden positiv. Eeib.ProsII.61.
uagtet han var forgjældet og stadig i

Pengeforlegenhed, holdt han en udsøgt
lille Yinkiælder. Schand.F. 389. JPJac.II.
332. (sj.) om en ejendom: behæftet med gæld.

40 hans Fader havde en lille forgældet Fæste-
gaard. JVJens.EF.91.
For-gsellesnegl, en. (zool.) især i flt.,

om en gruppe af snegle, hvis gæller har plads
foran hjertekammeret; Prosobranchiata. Bøv
P.I.600.

forgængelig, adj. [foor'gæii'ali] adv.
-t eU. d. s. ell. (f) -en (Moth.Go9). {glda. d. s.;

fra mnt. vorgenklik (hiy. vergångUch^, adj.

til forgaa 2; iscer poet. ell. højtm., jf. dog
50 Feilb.) (ofte, især relig., m. tilknytning tU

forfængelig 1) som engang skal forgaa;
som kun varer kort, har et kort liv olgn.;

kortvarig; lidet holdbar, (eders tro) er
meget dyrebarere, end det forgængelige
Gnid. lPet.1.7. det er ikke u-rimeligt, at
der udi Naturen kand være Particler af
Materie, som ey ere forgængelige. fi^oZft.

EpJ.384. at vælge et bestandigt og evig-
varende Gode frem for et kort og for

60 giængeligt. Ew. VI. 4. Grundtv. Udv.I V.434.
Skjønhed er forgængelig og Deilighed kan
forsvinde. ^lerfe.FJJoi. et saa forholdsvis
forgængeligt Materiale som Træ.VortEj.
IV2.89. jf. (sj.): Carl (var) igjen saa frisk,

at han kunde ledsage det Forgængelige
(o: liget) af Paulines Fader til den sidste

32*
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Hvile. Ing.EF.VIII.240. -hed, en. (især

poet. ell. højtid.) Moth.G59. alle Ting her-

neden (er) underkastede Forgængelighed.
Basth.Tale.(1782).58. jeg gik omkring, svar-

lig betynget af Tanken om Verdens For-
krænkelighed og om de Ting, der er i

Verden, deres Ustadighed og Forgænge-
lighed. JPJac.I.182. Han har en besynder-
lig Lyst til at tale om Død og Yovgmnge-
l\gheå.yilhAnd.BT.138. Rom.8.20(1907) (se

u. Forfængelighed i). \ Forgængelste,
en. {dannet som vbs. til forgaa 2) undergang

;

tilintetgørelse. *Døden paa mit Liv sin Skyg-
ge kaster, |

Til Forgjængelse mit Væsen
haster. Stafeldt.161.

For-gænger, en. [-|gær|,(')8r] flt. -e.

(fra ty. vorgånger; jf. ænyd. for(e)gangere

;

a/" V. for- 1.2; svarer til foregaa) 1) person,

som gaar forud for en anden (andre). 1.1)

(sj.) i egl. bet. vor Forgænger gik ufor-

færdet fremad og vi ligeledes bagefter.

Bøgh.7Forelæsninger.(1857).74. \\ f i flt:

de forreste heste i et spand; forløbere. Moth.
G60. 1.2) O overf.: person, som giver andre
eksemplet, viser vej for andre; forbillede; vej-

viser, vilde Evangelii Tienere . . selv søge
at være Forgiængere paa den sande Chri-
stendoms Vei. Vogelius.Præd.20. *Jesus Kri-
stus, vor Forgænger, |

Folke-Helt og Mær-
kesmand. Grundtv.SS.IV.133. Blich.II.207.

2) (især emb.) person, som har indehaft
en stilling, et kald olgn. før en anden;
formand (i embede olgn.). virker ikke hos
os (skuespillere) en Forgjænger i sin Efter-

følger ?fl»'z. ril. 45. Kongen gjorde imod
ham, som hans (o: kongens) Forgængere
(Chr.VI: de . . der vare for ham^ havde
gjort imod ]ia.m.. lMakk.11.26. Jeg beder,
at man vil glemme Forgængeren, forat

give Efterfølgeren frit Foretræde. Drachm.
LK.10. ogs. i al alm. om en, der har be-

skæftiget sig med noget før en anden. Oecon
T.VI.66. -gænger-inde, en. (1. br.; jf.
-gængerske^. B.s eiegode Kone, der hos
sin Mands Hiertensven (oversaa) hans store

Forkierlighed for hendes Forgiængerinde
i Ægteskabet. Rahb.E.III.265. EBrand.H.
253. -gængerske, en. (1. br.; jf. -gæn-
gerindej. Kaper.
forgære, v. [fcor'gæ'ra] -ede. {jf. ty.

vergåren; fagl.) (v.hj. af gær) omdanne
sukkerarter til alkohol olgn. man (faar)
intet Begreb om, hvilke Sukkerarter Bak-
terierne virkelig forgærer, og hvilke de
blot lige nipper lidt til i Nødsfald. iV^a-

turensV.1917.109. Bærme . . den Rest, der
bliver tilbage efter Destillationen af den
forgærede Mæsk. SoZ.^JF.589. || forgæret
bagermester, (bag., jarg.) spot. betegnelse

for en bagersvend, som med ringe kapital

(og med ringe udsigter til held) nedsætter sig

som smaamester. EkstrablPkl915.5.
Forgætmigej, en, f et (Rahb.Fort.

1.398). [fcor'gædmaiiai'] (f Forget-mig-ikke.

Moth.G133. — m. (delvis) ty. form: f Ver-
gesmimicht. Zetlitz.Poes.50. ell. Forgesmer-

nicht. CMWengel.Flader.(18o8).28). /?<. -er

ell. d. s. (FGuldb.I.213. Levin), {ænyd. d. s.

(se UnivBLI.lOSff.); dannet som overs, af
ty. vergissmeinnicht af imp. til forgætte;
fortrængt af rigsspr. omkr. midten af 19.

aarh. af Forglemmigej; nu kun dial.) S(

d. s. s. Forglemmigej 1. JTusch.148. •Nar-
cisser og Forgietmigei fremskiøde. Zetlitz.

Poes.67. Viborg.Pl.(1793).40. *Den svandt
10 den unge Vaar . . | Og dens Forgietmigeier

svandt med den. Oehl.XVIII.143. Ing.Lev-
net.I.169 (se u. Forglemmigej 1). JNRøst.
Hvermands-Lærdom.II4.(1846).68. Feilb.

forgætte, v. [fcorigæda] (nu kun dial.

-gæde. AandeligePsalmer.(1754).19 ^cvæde/
Feilb). præt. -ede ell. (dial.) -gætte (Feilb.

jf. Esp.82); part. -et ell. (poet. (nu sj.) ell. diaL)

-gæt (Reenb.II.92. Oehl.L.I.109. ^Winth.HF.
139. Feilb.). vbs. f -else (Moth.G133. Sorø

;m Saml.III.176). {glda.d.s.; fra mnt.Yorgeten,

jf. ty. vergessen samt eng. forget; besl. m.
gide; nu kun højtid, (poet.) og dial.) tabe

erindringen om noget; ikke kunne huske;

glemme (jf. forglemme i), (vi) truede, at,

naar vj kom til Tsaren, det da ey skulle

vorde forgiettet at berætte deris (ufor-

skammede opførsel). Æreboe.113. Jeg for-

gjætter mit Vanheld over din Lykke.
Blich.II.672. *Mangen Gjerning skal for-

30 gjettes, mangt et Minde døe. Hauch.SD.I.
198. *Aldrig, aldrig jeg forgjætter

|
Disse

Dale, disse Sletter,
|
Disse maaneklare

Nætter, | Aldrig glemmer jeg Sorrent.

ABecke.90. alt det, der var forgættet i

denne Slægt og på denne 0. Kidde.H.298.
Esp.82. Feilb. (u. forgj æde^. jf. u. forglem-
me 1.1 : en stor Sæk med Masser af Spece-
rier, Kjød, Fisk og — sidst ikke at for-

gj ætte — en kolossal Brændevinsdunk.
40 Aakj.VF.91.

|| f efterlade ved glemsomhed.
*de skynder sig frem,

|
Og Hiertet (o: mo-

det) ey hiemme torgietter. Sort.HS.n3v. ||

t miste; tabe. *En Perle, der forgiettes,
|

Saa nøye ledes op. Brors.8.

forgæves, adv. og adj. [fcorigæ'vas]

forgj £éves. Høysg.A G. 75. {ænyd. forgeffuis
som adv. og adj., til forgeffuis som adv.,

fsv. (adv.) forgåves (ofl.); fra mnt. vor-

geve(n)s (hty. vergebens^, egl. gen. af perf.

50 part. af vorgeven, brugt som adv.; jf. for-

give; grundbet.: bortgivet (som gave, gratis);

jf. omsonst; uden for enkelte særlige forb.

især i lidt højtideligere spr. ell. O)
t) i forb. til forgæves som adv. l.i) f

uden betaling; gratis, (sædegaardenes ej-

ere) skal deris Sognepræster fyldestgiøre

for deris Umage . . Ti Sognepræsterne ere

deris Løn værde, og ikke meere pligtige

at tiene dem til forgævis end andre deris

60 Sognefolk. DL.2—23—11. 1.2) (nu kun dial.)

d.s.s. bet. 2 (og 3.i>, alt det, som Jesus
Christus vor eeniste Mægler haver for-

hværvet sine Udvalde, være altsammen
mig til forgævis, og hielpe mig ikke til

Salighed. X>X. Fidneed. De skal ikke be-

møye sig til forgieves (1871: ikke have
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Møie forgæves). Es.65^3(Chr. VI). meget
blei snafiet og skrefvet, dog altsammen
til forgiæfves. Slange.ChrIV.800. Langebek.

Breve.160. Feilb.

2) tiden at der opnaas noget; til ingen
nytte; resultatløst; omsonst. Jeg agter

iiuce Guds Naade ringe; thi erholdes Ret-
færdighed ved Loven, da er jo Christus

død forgieves. Gal.2.21. Jeg har spildt den

for(e)gøræ i bet. 1, oldn. fyrirgera; jf. mnt.
vordon (hty. vertun^)

t) (nu næsten kun foræld., jf. Gram.(£or-
dingJ.cS'')) ved sin handlemaade sætte noget
(især: liv og lemmer) paa spil og miste det;
forbryde. Setter mand Ild i anden Mands
Huns . . med Villie . . og vorder hånd
tagen derved, have forgiort sin Hals. DZ.
6—19—l(efterJyLov.3.66). »Skjalden har

heele Dag bort paa at leede efter ham, lo forgjort sin Tunge,
|
Naar de ædles Minde

men iorgiæves. Holb.GWJV.1. Den Sæd
er ikke forgieves lagt, som først spirer for

Efterslægten. Engelst.Nat.231. *Forgjæves
lyder intet kjærligt Ord. GrundtvJ'S.V.16.
•Mod Skjæbnen . . |

Forgjæves i min Af-
magt kun jeg fegter. PalM.IV.204. *For-
gjæves gav man gode Ord,

|
Forgjæves

slog man Rikke; | Hun neppe reiste sig fra

Bord,
I

Før strax hun maatte slikke. Bastian

dør. Grundtv.PSln.o08. (han blev) dømt
til at have sin Hals tovg\on. Blich.II.412.
gjorde han (oprør mod kongen) nogensinde
. , da vilde han dermed have forgjort Ære
og Redelighed, og forbrudt adeUg Frihed
og Frelse. Allen.I.160. O (nu kun dial, jf:
„Bruges sielden."FSO.; refl.: forse sig; foi-
bryde sig. det er menneskeligt at forgøre
sig. Moth.G359. Deri har han skammeligen

Nr.8.2. Pont.LP.VII.4o. gaa forgæves, » forgiort sig. FSO. Feilb. især i talem. det
begive sig et sted hen for at udrette et ærinde,

træffe nogen olgn., men uden (positivt) resultat.

Men! At I icke skal have gaaed forgiæves
maa man icke byde Jer en Koppe Vand.
Kom Grønneg.1.302. A &nudtzm.EnSelskabs-
mand.(1911).138. Feilb. ogs.: henvende sig til

en resultatløst. Til ham (9: gud) gaar I ikke
forgæves. OlfBicardJ'oros^l918).135. H (nu
1. br.) i forb. m. nægtelse: ikke uden (dybere)

er bedre at forspørge sig end at forgøre
sig olgn., se forspørge.

2) (dagl.) tilføje (noget) en alvorlig
(uoprettelig) skade (ved urigtig handlemaade
ell. adfærd); kun i pass., især i (nægtende)
udtr. som der er ikke noget forgjort
(ved), der er ikke begaaet nogen alvorlig
(uoprettelia) fejl, ikke sket nogen (større)
skade (ved den ell. den handlemaade ell. ad-

grund; ikke for intet, (øvrigheden ) hærer ikke x færd). Jeg synes nu, der kunde aldrig
Sværdet forg\æves.Bom.l3.4. At den Gamle
ikke bar sin Bjergmandsdragt forgjeves,

syntes en stor Hob . . raa Metaller at vidne,
som laae . . ved Arnestedet. 7n^.FS.7/J.
223. Troer De, at det var for Løiers Skyld,
han laa og vrøvlede om Kaptainen. Han
har faaet Melding, har han . . De skal se,

at jeg faaer Ret. Saadant Noget (o: døds-

sejleren) kommer ikke forgjæves. ^er^s.

BR.223. TroelsL.BS.III.4.

3) som adj.; isoer om arbejde, umage olgn.:

unyttig; resultatløs; frugtesløs; ogs.:

spildt. 3.1) brugt prædikativt, uden hånd
havde havt haab . . havde det været for-

gieves (1871: overflødigt^ og daarligt at

bede for de døde. 2Makk.l2.44(Chr.VI). vi
har spxmdet paa adskillige Intriguer for

at komme sammen, men alt har hidindtil

været forgieves. EolbJ^ulJsc. deres Kier-

være forgjort noget ved, om vi saa os for.
HHostr.F.72. En Skillevæg af Brædder
kan man altid sætte op uden Fare, og
uden at noget forgøres, da den endnu let-
tere kan tages ned isen.Eaandv.297. jf.:
det er forgjort (o: øoelagt, forspildt). Fetlb.

3) (især i perf. part.) efter (især tidligere

tids) folkelige, overtroiske forestiliinger : gøre
(en) skade ell. ødelægge ved trolddom; for-

40 hekse (1); fortrylle. Hvo som bruger
nogen galne indbudede Konster med For-
sæt at ville forgiøre og skade een anden.
DL.6—1—10. »De (o: de underjordiske) for
at hævne sig har eder saa forgiort (o: for-
voldt eders sygdom). Rolb.Paars.179. Om en
Bøsse at forgiøre. Cit.ca.l800.(FOhrt. Dan-
marksTryUeformler.I.(191 7).359). Heib.Poet.
VIJ256. Thiele.ni..54. Folk (sagde) at han
var en Troldmand, ja, at han ligefrem

lighed er ikke spildt, deres Omsorg ikke 50 kunde hekse, forgjøre baade Mennesker
forgieves.Mynst.Wilh.l3. En Bøn, der frem-
føres for Gud med Ydmyghed og Tro, er
aldrig forgjæves. Katek.§10o. ordspr. : Det er
forgjæves at hegne Haven, naar Leddet er
aiabent.Mau.2281. 3.2) attrib. det er ikke
et forgieves (1871 : ørkesløst^ ord for eder.

5Mo8.32.47(Chr.VI). At eftersøge de natur-
lige Aarsager til Qvægets Død (er) efter

saa mange forgæves Forsøg hart ad unyt-

og Dyr. JakKnu.GP. 30. Feilb. spec: ved
trolddom omskabe (en) til en anden skik-
kelse. *(han) forgjorde sig siden

|
Baade

tU Mops og ^T^ids. EeibJPoet.VII.61. de tie
Kongesønner, som havde været forgjorte
til Bjørn og til Øm og til Yisk.SvGrundtv.
FÆ.II.49. (sj.) m. h. t. ting: omdanne ved
trolddom: *TH Spyd forgjøres den Kon-
gevaand (o: sceptret),

\ Som tages med
tigt. Eilsch.PhilBrev.4. 'Min Haand er mat 60 Vold og Svig i Uaand. Grundtv.PS.V.396.
af sit forgieves Yærk.Oehl.A.210. *en for
gjæves Plan. Eeib.Poet. III. 195. den for-

gæves Ventens Helvede. Nans.MJ20.
forfare, v. [fcorigo-'ra] præt. ^iorde;

part. -gjort vbs.-elst (Holb.PaarsJ.79. Thiele.

111.53. JVJens.FDJ.10). (ænyd. d. s., æda.

Il
part. forgiort brugt som adj. Moth.G363.

*Da vendes om igjen alt det forgjorte,
|

Op da springe alle Gladhjems Porte.
GrundtvJ'S.VI.626. tavse Svaner gled ham
stille forbi . . med en Holdning og Mine
som forgjorte Eventyrprinsesser.PonfXP.
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VIII.46. Feilb. jf.: det havde en jo set

før, at skrantende Kvinde forvandledes
ved at faa et Barn, saa at sige udløstes
af FoTgioTtheden.AndNx.DM.28. (sj.)

forandret ved trolddom ; omskabt. Kan man
troe den løgnagtige Fama, skal I . . i for-

gjort Skikkelse være kommen her. PalM.^
V 111.223. (nu kun dial.) m. afsvækket bet;

om ting, arbejde olgn., som man ikke kan
faa styr paa: forhekset (2.2 slutn.). Jeg lo

troer, at Alting er forgiort i denne Dag.
VSO. Feilb.

forliaabe, v. [fmr'hå'ba] præt. -ede;

paii. -et, t -t (Moth.Hd. Gram.Breve.164).
vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.). {ænyd. d. s.;

fra mnt. vorhopen ell. ty. verhoffen; nu næ-
sten kun (1. br., især foræld.) i perf. part.

anv. som adj.) nære forventning om, at noget

skal ske ell. indtræffe, ell. om opfyldelsen af
et ønske; ha abe. (især m. at-sætmng ell. inf. 20

som obj.). du forhaaber (1871: haaberj i

dit hierte, at de (o : jøderne) skal ikke ind-

tages (1871: oveTvmåes).Jud.6.6(Chr.VI).
jeg (vil) tale noget om hvad skiæbne sam-
me Studium har haft, hvilcket jeg forhaa-
ber skal være Læseren ikke mindre be-
hageligt end nyttigt. Holb.NF.Fort.l4. (han)
forhaabede at vinde Guld-Bierge ved saa-

dan KTig.sa.Hh.I.lOO. *Saa veed jeg dog,
at jeg og Frelse kand forhaabe,

|
Som 30

ikke har fortient et Retterstæd til Løn.
Falst.Ovid.63. Jeg forhUaber, at du giør
det for min Skyld. VSO. Af ham har man
ikke meget Godt at forhaabe. sms^

|| f
dep. forhaabes. den ypperste præst var
saa bange, men forhaabeaes dog (1871 af-
vig.). 2Makk.3.21(Chr.VI). Moth.H3. Slange.

ChrIV.1184. upers.: omendskiønt enhver
Nation, som tager sig en Konge . . maa
sørge for deres Underholding, saa er dog 40

ikke saadant at forhaabes af Tydskland.
Holb.Anh.74. Slange.ChrIV.935.

\\
part.foT-

haabet som adj.: som man nærer forvent-

ning ell. haab om at faa, opnaa; som man
haaber skal ske ell. indtræffe; forventet;
forønsket. Gram.Breve.164. viventei Aan-
den ved Troen den forhaabede Retfærdig-
hed^'CAr.TI.-retfærdigheds haab ; i907d. s.^.

Gal.5.5. Naar De altsaa havde den forhaa-
bede Svigerfaders Samtykke, saa var jo 50

Intet ivejen. Blich.III.437. Syrien . . Fran-
krigs forhaabede I>omæne.Brandes.TD.178.
forbaabelig;, adj. (ænyd. d. s.; jf. for-

haabentlig; nu kun foræld., sj.) som man
kan haabe ell. vente; som er til at haabe.
Moth.H3. Et godt Udfald af det Foretagen-
de erneppeforhaabeligt.FSO. jf. :Regidse
Grubbe . . fandt forhaabeligvis (o: for-
haabentlig) varig Ro i sit Gravsted i Køben-
havns Frue Kirke. BornhSamlinger. XIII. 60

(1920).46. t Forhaabelse, en. (ænyd.
d. s.) d. s. s. Forhaabning 1.2. i begyndelsen,
der de hofmodige kæmper bleve ødelagde,
flydde de, som vare forhaabelse til (Chr.
VI: vare forhaabning til; 1871: Verdens
Haab^ at formere verden, til en iloåe.Visd.

14.6(1728). forhaabentliff, adj. [tmr-
'hå'b8n(d)li] (ofte skrevet forhaabenlig^. adv.
d. s. ell. if) -en (VSO.). (efter ty. verhotfent-
lich) 1) t som adj. ; d. 8. s. forhaabelig. vAph.
(1764). 2) som adv.: efter hvad man kan
haabe ell. vente; ventelig. Det bliver for-
haabentligen til Bedring med den Syge.
VSO. (trods stormfloderne) kom de tilovers-

blevne Mennesker tilbage . . gjorde Di-
gerne stærkere og have forhaabenlig nu
opnaaet at boe (trygt). Goldschm.NSU.VlI.
84. hun (0: en rekonvalescent) er da ogsaa
nu over det værste, og Sommeren vil

forhaabenlig gøre Resten. PoniiP.FJJ.55.
C3 Forbaabning, en. [fwrihå-bneq,] flt.

-er. (ænyd. d. s.; vbs. til forhaabe) 1) som vbs.

til forhaabe. l.i) (jf. ænyd. forhaabning
(Kalk.V.280) samt Haab i lign. bet.; nu
næppe br.) forventning ell. formodning
(uden hensyn til om det antagne ønskes ell.

ej); /cM» t /or6. imod forhaabning, imod
forventning. DL.Dommered. (da jeg) ikke
vilde lå mig finde hiemme . . krøb jeg
under Sengen, hvor jeg mod Forhaabning
maatte ligge i 2 Timer. Holb. Bars. V. 7.

IIøysg.lPr.24. VSO. 1.2) den tilstand (at

have grund til) at haabe (nære haab); for-
trøstningsfuld forventning om opfyl-
delsen af et ønske; især (mods. Haabj; for-
ventning ell. formodning, der har udsigt

til at gaa i opfyldelse; nu næsten kun i

flt, om de forskellige forventninger, man har
til fremtiden, ell. om ens forskellige fremtids-

udsigter ell. -muligheder (jf. MO.). Tugt din
søn, medens der er forhaabning (1871 : thi

der er Uaab). Ords.l9.18(Chr.VI). Gid det
vilde lykkes. Jeg lever mellem Frygt og
Forhaabning. Holb. Didr. Ilse. Min Mands
Søstersøn søger Tjenesten og har gode
FoThaahningeT.PAHeib.Sk.II.Wl. efter alle

Forhaabninger paa Jorden er der for os
alle eet stort og evigt Haab. Mynst.Præd.
(1835).24. (den unge mand) var Gjenstand
lor Forventning og Forhaabning adskillige

Steder. Tops.II.423. (han) fremstiller ikke
. . Elskoven alene i dens første Opvaagnen
i skuffede Forhaabningers (Brandes.E.95:
Illusionernesj Morgenrøde. Brandes.IV.81.
Han havde sat saa store Forhaabninger til

Per, hvis mærkelige Naturbegavelse . .

han saa længe havde beundret. PoniLP.
VII.194. en ung Mand, der giver de bedste
Forhaabninger. ScfeP. || i forb. m. præp. om
fftil. Holb.DH.lI.726. MO. (sj.)at. Holb.

DH.I.563) ell. f m. fla. inf. (sa.Jean.V.6),

(nu 1. br.) haab om; udsigt til; mulighed for.

frygt er intet andet, end at man forsager

paa al den hielp, som er givet forhaabning
om af fornuften (1871 afvig.). Visd.17.12

(Chr. VI). naar patienten merker sin Svag-
hed, er der Forhaabning til Forbedrelse,
Holb.Hex.Y.4. det er den største Ulyck-
salighed at elske den, som mand ingen
Forhaabning seer til at vinde. sa.Tyb.IV.2.

Jeg har ellers givet Præsten Forhaabning
(0: løfte) derom (0: om et lille skib) . . Det
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skal hænges op i Kirken. EtlarSB. 259.

fjøre sig Forhaabning om. S&B. (nu kun
ibl.) m. h. t. person : Har du seet en Mand,
som er viis i sine egne Øine, da er der
mere Forhaabning om (Chr.VI: tH) en
Daare end om ham. OrdsJ26.12. YisdJ.4.6

(Chr.VI; se u. Forhaabelsej. der er god
forhåbning om den dreng. Moth.Hé. | f
t forb. som en mand af forhaabning,

(jf.
af A.12.2^ som man har ret tU at vente sig

noget af; lovende, (han) var en ung Herre
af største Forhaabning. Beeri6.JJJ^. Holb.
DH.I11.22. at et Stykke af mig skulde

Saa Theatret, giorde mig ikke ubetydelig
ytte . . der taltes om (lyiig) som et ungt

Menneske af Forhaabninger. Bahb.E.1.314.

2) (hifjtid., bibl.) mere k&nkr.: det, hvortil

man knytter sin forventning ell. sit haab. de
have syndet imod Herren, Retfærdigheds
Bolig, ja, imod Herren, deres Fædres For-
haabning. Jer.50. 7. smst.14.8. forhaab-
ning^M-iald, adj. [I.2] 1) f som giver grund
til at nære forhaabninger; haabefuld. Disse
Forhaabnings-fulde unge Adelsmænd eyer
dette fornøyeligeHerre-Sæde.CPfio^Ac.JtfQ.
11.704. 2) CJ som er opfyldt af forhaabnin-
ger; fuld af haab. 0rst.lI.9O. •forhaabnings-
fuld i Hm. Grundtv.PS.VJ30. LykkeUge og
Ulykkelige, Haabløse og Forhaabnings-
fulde. Drachm.EO.364.
Forhaand, en. ['fmrihwn']

O (Jf V. for- l.i^ om en del af haanden.
1.1) (sj.) den forreste (yderste) del af haan-
den. vAph.(1764). 1^) ^moÆ?. Baghaand 1)
den indvendige haatidflade (der vender fremad,
naar armen strækkes ud til siden) ; vist kun (i

boldspil, især tennis; mods. Baghaand^ om
slag, der føres saaledes, at haandens inder-

flade vender fremad, (han) spillede meget
haardt med sin Forhaand, der skaffede
ham mange vundne Slag. SportsbladetJ.916.
531.

2) (jf V. for- 1.2 samt Baghaand 2; zool.)

haand paa forlemmet af en abe. Gjel. GL.
533. BMøll.J>yL.I.o.

3) (jf- iy- vorderhand, fr. avant-main;
fagl.) forkroppen hos he-nten; forpart (mods.
Bagpartj. Bagparten (hos den arabiske hest)

er som en Kraftbeholder, der let og sikkert
overfører Bevægelsen paa den vidt frem-
gribende Forhaand. LandmB.II.152.

^) (plads, der giver) ret til at spille
ud ell. (i spil som l'hombre og ichist) til at
melde først (jf. Baghaand S); især i faste

forb. som sidde, være i forhaanden
ell. have forhaand(en). (jf. have for-

kastet tt. Forkast/ Moth.H55.74. SpiUebog.
(1786). 9. „Spurgt!« sagde jeg. „Spurgt!«
sagde Baghaanden. „Forhaand!" raabte jeg
resolvert (o: min melding er forhaandsmel-
ding og slaar derfor baghaandsmelding af).
Blich.(1905-07).II.334. Sæt Dig imidlertid
ned og giv Kort, jeg har Forhaanden.
Bagger.1.118. Kapitajnen, der var færdig
med at give Kort . . sagde til Svenske-
ren: „De er i Forhaanden, Hr. Lieutenant."

Ri>(tÆR.52. naar man skal spille ud i For-
haanden, (ber man i alm.) spille et Kort,
som ikke kan stikkes. JensDahl.Bridgfi.
(1920). 19. (bUledl.:) Oehl.Er.IV.263 (se u.

Baghaand 3/ (sj.) jf. bet. 6: 'Nei, der jeg
snart gik sulten fra;

|
Altsaa i Forhaand

passer (j: melder pas). TBruun.III.284.
||

om spilleren. Har Forhaanden (i Vhombre)
meldt et Spil, da kan Mellemhaanden byde

10 ham over ved en højere Melding. ForfjBj.

1V1.55. CBrors<m.Bridge.*(1911).63.

5) i forb. være (komme) i forhaan-
d(en) (jf. hoU. voor de hånd halen samt
Agterhaand) ^ om de folk, der er forresi,

nærmest blokken, naar der hales i et tov.

Harboe.MarO. Funch.MarOJI.45. ogs. om
de folk, der altid er villige til arbejdet og
de første til at komme, naar der kaldes. Har-
boe.MarO. Ved at rebe og beslaae, tage

20 Boven Kryds Raae og Stang ned var jeg
naturligviis med og i Forhaand. JJPa/u-
dan.Er.lOl. en flink Gut, der alt var ble-
ven lagt Mærke til som altid i Forhaanden.
StBiUe.Gal.1.68. Q (nu især dial.) overf.:
være forrest; have overtaget (overen); især:
være forud med arbejde, betaling olgn. (jf.
Agterhaand, Baghaand 5/ Erling havde
. . sine Speidere ude . . for immer at være
i Forhaanden, og vide, fra hvad Side han

30 kunde vente Fienden. Grundtv.SnorreJ11.
344. ellers kommer han mig i Forhaanden
(o: forkøbet) med det fordømte Regnskab.
CBemh.III.232. MDL. FeUb.1.343. ogs.

(,if.
nt. vor ell. vor de hånd wesen; dial.)

sidde i velstand; have noget at leve af. MDL.
II
være i forhaanden for bestikket, J,

være forud for bestikket (se u. I. Bestik 2).

Scheller.MarO.

6) t forb. paa forhaand (<M0., jf.: „Nu
40 . ., vel efter 1855, blevet moderne i vore

Dagblade." ietnn.; efter sv.pk forhånd; jf.
hoU. dial. op voorhand, foreløbig, samt ty.

vorderhand, foreløbig, nt. og f hiu. vor der
hånd, for øjeblikket (jf. efterhaandenj; i da.
m. tilknytning til bet. 4 og 5) 6.1) for at ud-
trykke, at noget finder (har fundet) sted paa
et tidligt (tidligere) tidspunkt, især: tidligere

end ventet eli. før det rette øjeblik; allerede;
forinden; i forvejen, alle de Indrøm-

50 melser der . . paa Forhaand vare gjorte
de tydske Anskuelser. Lehm.IS.13. han gy-
ste paa Forhaand for de Raderinger og
Overstregninger, han vilde komme til at
gjøre (i sin prædiken). Schand.TF. 1. 277.
(blodforgiftning) kan virke dræbende paa
utrolig kort Tid. Og Fruen var jo des-
uden paa Forhaand meget afkræftet. Pont.
BH.102. 6.2) Hl. udvidet bet., om afgørelser,
bestemmelser olgn., der tages ud fra fomuft-

M slutninger, øjeblikkelige indtryk, men ikke
paa grundlag af virkelige erfaringer : forud;
ubeset; a priori; ogs.: med det samme;
straks, (det er galt) at rose paa Forhaand,
inden man endnu kan have nogen grun-
det Mening om (skuespillets godhed). Dagbl.
"/al859.1.sp.2. Han syntes, at A. var en



511 forbaanden forbaanlig: 512

snurrig Fyr, syntes paa Forhaand ganske
godt om ham. Drachm.T.24. Denne Præst,
der syntes at spille en vis Rolle der i

Huset, var ham paa Forhaand imod. Pont.
LP.YII.26. 6.3) til betegnelse af en øje-

blikkelig tilstand, der vedvarer i kortere ell.

længere tid indtil en senere afbrydelse: fore-
løbig; for øjeblikket; indtil videre,
(ofte ni. overgang til bet. 6.1). vi (kan) paa
Forhaand intet som helst vide om hele
Øvelsens Anlæg, men ere henviste til af

det, som vi see med egne Øjne, at danne
os et Billede af, hvad der foregasLT. Berl
Tid.^^/9l904.M.2.sp.5. jeg vil paa Forhaand
. . bemærke, at . . D&H. idet vi paa For-
haand takker Dem, er vi ... Ludv.
for-haanden, adv. se u. Haand. CP for-

haanden-værende, part. adj. 1) som
er til raadightd (i øjeblikket); som man har
ved haanden; som forefindes; disponibel.
Forudfølelser om Noget, som nærmer sig,

og af Frygt for hvilket man yderligere
søger at klynge sig til det forhaanden-
værende Holdepunkt. Drachm.E0.194. de
forhaandenværende forraad er meget smaa

i

2) om forhold, omstændigheder, der gælder
i øjeblikket: foreliggende; nuværende;
øjeblikkelig. Jeg saae strax paa Ud-
skriften, at (brevet) var fra Fru O.; men
under de forhaandenværende Omstændig-
heder tog jeg ikke i Betænkning at bryde
det. Bergs.PF.178. Dagene er korte (ijulen)
og de forhaandenværende Arbeider ikke
overhængende. Bogan.II.50.
for-haands, adv. [ifmrihcon's] {vist dan-

net efter ssgr. m. Forhaand 6, jf. eiterhaands
samt holl. voor'shands; sj.) d. s. s. paa for-

haand (se u. Forhaand 6;. D&H.1.199.

l^^or-haands-, i ssgr. ['fmrhrons-l af
Forhaand; spec. (især G), i nyere tid) til For-
haand 6 (paa forhaand) m. bet.: forud; i

forvejen; fx.: Naar (Brandes) i et Digt . .

udbryder: „O, saa skal jeg da surres til

Pælen igen" . . saa er der 10 ikke saa
lidt Forhaandsglæde i disse dystre Vers.
PLevin.(DetnyAarh.l907.195). det er vort
Haab, at en saadan Forhaands-Protest, et

saadant tusindstemmigt Varsko . . skal
kunne bringe dem tU Fornuft. Ponf.Fi.
234. Folk er . . træt af denne Forhaands-
tegning (o: subskription) paa bindstærke
Skrifter. HøjskBl.^Vnl905.11.sp.l. se ogs.

Forhaands-ammunition, -bugt. || især til

Forhaand 6.2 m. bet: øjeblikkelig ; forudfat-
tet; apriorisk; fx.: Forhaandsdom (o: forud-
fældet, overilet dom). D&H. (han) bekræfter
fuldtud vort Forhaandsindtryk: at- vi til

vor Lykønskning til ham ogsaa kan føje

en Gratulation til (sparekassen), der igaar
har sat ham i Spidsen for sin Ledelse.
PoWhWlO.S. (Mills) historiske Grundsyn
paa Sagen er en af de ham selv ellers saa
forhadte Forhaands-Konstruktioner. Bran-
de8.XII.54. Der maa i alt Fald være Plads
for en Forhaandstvivl om, at den Hypotese
er rigtig. JPBang.TL.II.58. -ainmiini-

30

tion, en. [6.i] ^ ammunition, som paa for-
haand bringes op i et batteri for at være
ved haanden under angreb. Scheller.MarO.
-bn^t, en. [6.i] ^ bugt (2.3) af ankerkæden,
der (i sejlskibe) hales op paa dækket ell. bak-
ken, i tilfælde hvor ankeret ikke ved sin egen
vægt kan overhale kæden. Larsen. OrdbS.
-ffrand, en. [4] ^ grand meldt af forhaan-
den (jf.Baghaands-). -slag:, et. [I.2] (sport.)

10 Gymn.II.116. DagNyh.''ia912.1.sp.5.
O forhaane, v. [fmrihå-'na] -ede ell.

(poet., sj.) -te (Ew.(1914).V.9). vbs. -else

(s. d.). (ænyd. d. s.; efter mnt. vorhonen,
<«/. verhohnen ell. afl. af haane; uden for
bibl. spr. nu 1. br.) vise (en person) sin foragt
ved (stærkt) nedsættende ord (udtryk) ell. ved
ydmygende, uforskammet behandling; til-

tale ell. behandle haanligt ("i/", bespotte,
haane samt PEMulU371f.). den Person,

20 som gjør noget af Trodsighed . . han haver
forhaanet Herren. 4Mos.l5.30. Dersom I

forhaanes (1907: haanes^ for Christi Navns
Skyld, ere I salige. lPet.4.14. da hun paa
saa forhaanende en Maade havde givet
mig Kurven. Eiv.VIII.110. han forhaanede
Dronningen saavel ved Handlinger som
ved ærerørige Ord.Wand.Mindesm.I.197.
Ing.RSE.VII.75. Der kan du høre. Det er
lige direkte anlagt paa at forhaane os. Hostr.

FG.Ssc. Bergstedt.1.37. CP Forhaanelse,
en. flt. -r. (især bibl.) vbs. til forhaane ; især

(mere konkr.) om de enkelte udtryk ell.

handlinger, hvorved man viser (en person)
haan. (præsterne) skulle holde sig fra alle-

haande Skienden og Forhaanelse (i deres

prædiken), saa at de ingen røre ved Navn.
DL.2—

4

—9. Overfusen og forhaanelse
(1871: Haan) ødelegger riigdom. Sir. 21.

5

(Chr.VI). Holb.LSk.V.lO. Bebreidelser,
40 Forhaanelser, FoThandélser. Ew.VIII.229.
Min Moder givet ind under en fremmed
Mands Kærtegn . . aa, det er Tanker for

en Søn, Tanker værre end den værste For-
haanelse. JPJac.ir.409. Goos.1.563. jf m.
h. t. ting: de raabte til Israels Gud . . at

han ikke vilde give . . de hellige Ting til

Besmittelse og Forhaanelse (Chr.VI: for-

smædelse^, til Spot for Hedningerne. JM(i.

^•9-
li (jf. Bespottelse slutn.; sj.). jeg (har)

50 gjort dig til Forhaanelse iblandt Hednin-
gerne og til Spot for alle Landene. Ez.22.
4. Forhaaner, en. ('f Forhaanere. iTim.
1.13(Chr.Vl)). (eenyd.forhaanere; sj) især:

person, som forhaaner gud ell. religionen.

Guds Ords Forhaanere og Foragtere.JDL.
2—5—25. (jeg) som tilforn var en Bespot-
ter, og en Forfølger, og en Forhaaner
(1907: Voldsmand).lTim.l.l3. (modersmaa-
lets) kolde Begaber . . Dets Forhaaner.

60 FGuldb. DannersprogetsBetskrivning. (1809).
164. forhaanlig:, adj. [fcor'hå-'nli] adv.

d. s. ell. (t) -en (Slange.ChrIV.1148). (ænyd.
d. s.; jf. mnt. vorhoneUk, ty. verhohnlich;
nu næppe br.) især om ord, udtryk olgn.:

som indeholder haan; forhaanende. med
smelden og forhaanlige Ord satte (de) Mod
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i de Unge igien.Wing.Curt^Ol. du gav os

til rov og fængsel og død, og et forhaan-

ligt (1871 : haanligt^ ordsprog for alle folk.

Tob.3.4(Chr.VI).
For-haar, et. det paa forhovedet vok-

sende haar (jf. Baghaarj. Høyen.Moltke.é.

Forhaaret var i Hast bleven glattet med
Vand. Pont.LP.VIII.144. SMichS^lO.
t lorhade, v. -ede. (glda. d. s. (HeUKv

Munkesten (til Dels ældre, forhakket Ma-
teriale). rrai>.*JI.5.36. hilledl: »Hr. Råbe før
hafde saa plukket og pilt | Hans (o: fjen-
dens) eene forhakkede Siiåe. SortJISJ'2r.
(sj.) overf.; om (klaver)miisik olgn.: fortær-
sket. D&H.

I. For-hal, en. ("s/.-halle. MolbMeiseJII.
77). (iscer hygn.) (større, højloftet) rum foran
indgangen tU en sal, en hal olgn. (jf. For-

6.12); jf. twwf. vorhaten; »»tZ. forhadt) nære lo sal, -stuej; ofte: vestibule (i banegaard, tern-

stærkt had til; lægge for had. MothMS.
hånd forhadede de Christne . . under ham
blifver regnet den fierde store Forfølgelse.

HolbJntrJJ.33. 'Hvad nøtter dig (o: en sa-

tiriker) den Roos, som du ad Aare faaer,
|

Naar hver mand laster og forbander dig
i Aar? |

Naar ald din Klygtighed ey andet
efterlader

|
End at . . Daarer dig forhader.

Worm.Sat.84. forhadt, ^arf.af^'. [f(nrihad]

(t forhadet HolbJntrJ.39. HerslJPræd.99). 20

gradbøjning (sj., undgaas helst ved omskriv-

ning): iorhadttst Ew.VIJ.67. (cenyd. forha-

det; jf. ty. verhasst; egl. perf. part. til for-

hade ell. dannet som adj. til hade) 1) især

om person: som hades og afskys; ilde lidt.

Sir.20.3. *Naar jeg, o Jesu I og skal staae
|

Forladt, forhadt, med Korset paa. Kingo.
179. ved sit Tyrannie giorde (han) sig

meer og meer foT]i2Ldt.How.Kh.l42. 'Greve

pel olgn.). Oehl.X.91. vi kom ind i Forstuen
eller Forhallen (paa herregaarden), og alle

Tjenere stode opmarscherede med mange
Lys. Goldschm.Vl.l90. Hun gik igennem
Forhallen (paa jæmbanestationen) ind i

VentesalenJéan^.i.545, bUledl. : Jeg betrag-
tede fra nu af Verden, som en mørk For-
hal tU Evigheden.OeWJL3LFIJI.443. Bran-
des.III.548.

II. t Forhal, subst. {ænyd. d. s.; vbs. til

forhale 3) d. s. s. Forhaling 2. *(fogeden)
bad mig skriv een bomrial (o: memorial),

\

Hånd vilde dend fremsende
| Til Herren

self, at der forhal
| ey skeede paa mit

brende (0: saa at jeg kunde faa mtt brænde
hurtigt). Sort.(SamlDanske Vers.^II.112).
forhale, v. [fmr'ha-la] -ede ell. (poet.,

sj.) -te (HrzJ.105). vbs. 03 -else (MothM
24. EBrand.(PoU^l9l908.8.sp.5)) e«.-(n)ing

Geert nu fnyser omkring i Landet, | Åija (s. d.), jf. H. Forhal, (ænyd. d. s. (i bet. B),

alle Danske forhadt og forbandet OehlX
11.115. *Rappe Hingst hans Lid stod til, I

Ogsaa den sin Plager hader . . |
Vild i

Sumpen ud den haster . . | Og forhadte
Byrde kaster. Ing.VSt.240. hans Søn (var)

saa forhadt for sit slette Levnet at han . .

blev ihielslaaet af Bønderne. Jfo/6J)5J7.
264. denne lærer var ligefrem forhadt

i

2) (nu næppe br.) om handling, opførsel olgn.

SV. forhåla; fra nt. holl. verhalen, jf. ty. ver-
holen; bet. 3 er udviklet i nordisk)

i) 4/ flylt^ et (stilleliggende) skib v. hj. af
svære tove (varp); varpe. SøLex. (1808).
ZakNieUM.35. ScheUer.MarO. | m. subj.-

skifte; om skib: bevæge sig frem ved varp-
ning. Bek.*hl897.VI.§14. Barken skulde
forhale op gennem Broerne. £erLiisbJSJ03.

2) (fagl, sj.) gøre noget længere (oa tyn-
som opvækker ell. fortjener"had eU. afsky; 40 dere) ved træk; i udtr. som forhale en
ogs.: som vækker mishag ell. ubehag; afsky e

lig; ubehagelig; forkastelig ell. slem (i

moralsk henseende), det vilde være heel for-

hadt reent at ophæve et Privilegium, som
er en heel Stand forundt ved et alminde-
lig Reskript. Stampe.I.415. Lasterne blive
altid lige hæslige, lige skadelige, lige for-

hadte. £t^.FIJ56. smst.167. Det vilde være
forhadt at se Politiet eller militær Vagt

bolt, gøre den tyndere i den ene ende. Funch.
MarOJI.45.

3) lade (noget) trække ud i lang tid; træk-
ke i langdrag; opsætte tidspunktet for af-
gørelsen ell. afslutningen af en sag; forlænge
paa utilbørlig maade ; udsætte, (nu især m.
vbs. som obj.). For mit Navns Skyld vil
jeg forhale min Vrede, og for min Æres
Skyld Jiolder jeg min Vrede mod dig tU-

(i Rosenborg have). PAHeib.VS.286. Hvor 50 bage. Es.48.9. (dét er farligt) at forhale den
mindste Anstalt til Landets Beskyttelse.
JSneed. II. 368. Modbør og Mangel paa
Enighed . . forhalede og spildte tilsidst
(felttoget).Molb.DEJI.325. »Jeg nægter ei,

jeg har med Flid forhalt
|
Mit Svar, og

troet at burde handle varlig.fir^.I.j[05.
disse Undersøgelser forhaledes, og Sagen
blev trukken i Langdrag. Holst. V.191. Man
stred blot om det var rigtigt at forhale

lagt (i kanten) ved hak ell. hug; sønder- eo e\leTtremskyndeKrigen.Schand.TFJI.316.

der er Intet at rose, har det noget For
hadt at laste Feil, som Alle begaae. jØrs^.

VI.23. MO.
forhakke, v. [fmr'haga] -ede. (ænyd.

forhacket, skaaret ud i spidser; jf. ty. ver-
hacken; nu 1. br.) beskadige ell. ødelægge
ved at hakke. Fuglene har forhakket næsten
alle vore Kirsebær. VSO. | især i part.

forhakket som adj.: beskadiget eU. øde-adi.:

ved 1

hakket, (mod sygdom) skal Kirkeblye være
særdeles godt. Dette er . . Aarsagen, hvor-
for man altid seer det nederste af Blye-
taget paa Vaabenhusene saa forhakket.
Junge.217. Aadselet er forhakket af Rav-
nene.FSO. (bygningen) er opført af røde

Græmmelsen over at være lemlæstet
tog stærkt paa ham . . og forhalede den
endelige RéihTQ&else. AndNx.MS.94. (nu
1. br.) i udtr. forhale tiden, naar han
skal betale tilbage, da forhaler han Tiden.
Sir.29.6. Holb.DHJJ88. Sorgen over hans

V. ReBtrjkt »/i 1923 33
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Død forhalede kun Tiden og Stunden (for
brylluppet). Ing.EFJ.174. Drachm.SH.152.
jf.: du forhalede mange aar over dem
(1871: du lod det gaae hen med dem i

mange Aar). Neh.9.30(Chr.VI).
\\ f m. inf.

som obj.: opsætte; ogs.: nøle ell. tøve med.
forhal (1871 : vent) ikke at retfærdiggiøres,

indtil døden.SirJ8.54CC;ir. 7/;. hvorfor have
de saa længe forhalet at vende sig til Him-
melen ?Lodde.Betr.708. Han forhaler at l^ova-

iae.VSO.}\fintr.: nøle; tøve; vente. Holb.
Paars.lSl. Gaa . . som jeg har sagt og for-

hal icke lenger. KomGrønneg.1.279. jf. : *Da
endnu et Qvarteer vi kunde her forhale
(o: inden vi gaar til kirken),

| Saa lad os
vexelviis vort Haab, vor Fryd afmale. Wess.

46. især i forb. m. med: *Med Execution
man ey forhale maa. | Man derpaa Syn-
deren til Retterstæden førte. Holb.Paars.66.
Denne Pension gav Anledning til lidelig

Trætte mellem Rigerne, efterdi de Skotske
Konger ofte forhalede med Betalningen.
sa.DH.1.696. Suhm.(Rahb.LB.L120). VSO.
upers.: hånd (har) sendt til os i Babel, og
sagt: det skal forhale (1871: vare) længe.
Jer.29.28(Chr.VI).

\\ (nu sj.) refi.: (han
laa) færdig at gaae til Segls, og ventede
hver Dag paa Vinden. Men denne forha-
lede sig, og i dens stæd blæste aUe Dage
og Nætter et stærk Mod-Væyr. Slange.Chr
IV.1311. upers. : Kongen havde været meget
fortrædelig over, at det forhalede sig saa
længe dermed ('s; Elfsborgs overgivelse).Allen.

1.152.

For-haler, en. ^ tov, hvormed noget
hales ell. forstøttes forefter (jf. Agterhaler^.
SøLex.(1808). SaUV.842.
Forhalings, en. [fmriha'len,] (nu kun

dial. Porhalning. Holb.DH.1.693. Slange.Chr
IV.1003. OrdbS.). flt. (nu sj.) -er. (ænyd.
d. s. i bet. 2, fsv. forhalning; vbs. til forhale)

1) ^ til forhale 1. Skibets Forhaling fra

Bøjen til Kajen. Scheller.MarO. Ludv. 2) O
til forhale 3: det at trække noget i langdrag;
forlængelse; ophold; udsættelse; ogs.:

nølen; tøven, (ofte i forb. m. af , (sjældnere)

med ell. f i. VSO. M.O.). Procuratorer (maa)
Ikke med Kroglover, Udeblivelser, Forhal-
ninger. Unødige eller søgte Skudsmaal,
uden billige Aarsager, Sagen opholde. DL.
1—9—10. da de Guiser dreve paa Dom-
mens Execution, arbeydede hun (o : Catha-
rina af Medici) af all Magt paa dens For-
halning for at giøre den til intet. Holb.
Heltind.I.166. *at bedre dig,

|
Kand ey

Forhaling taale,
|
Maaskee din Klokke

slaaer
|

I Dag sit sidste Slag. JBrors.i09.

Over hans Forhaling med Sagen slog mit
Forsæt feyl. Høysg.S.183. giøre Forhaling
i noget. VSO. MO. *giør da ej Forhaling,

|

men kom med, min Gutlifosir.6r.67. Man
har ment at kunne spore en ret pludselig
Standsning eller Forhaling af Anlægsar-
bejdet. Pol."/2 1908. 2. uden forhaling,
(nu 1. br.) uden opsættelse ell. forsinkelse; ogs.:

uden ophold; uopholdelig. Alle Misdædere,

som blive dømte, enten fra Liv, eller Ære,
skulle, efter endelig Dom falden er, uden
videre Forhalning strax udstaa deris Straf.
DL.1—24—52. Holb.Plut.V.12. Disciplene
(udsendte) to Mænd til ham, og bade ham,
uden ForhaUog fiSO?: Tøven; Chr.VI: at
hånd vilde ikke tøvej at komme over til

åem. ApG.9.38. *lad os opsøge Ragnhild,
og paastand 1 1 Uden Forhaling. Hrz.VI.105.

10 Schand.TF.I.185. talem. (nu næppe br.) : For-
haling i Faren . . er paafølgende Elendig-
heds Moder. Biehl.DQ.II.127. Mau.2292.
jf. smM.2293ff. || spec. (jur. ell. T, som gen-
givelse af lat. mora^; forsømmelse med at
betale (ell. modtage en betaling) i rette tid.

LovNr.52'ia880.§36. Hage.^261.
|| f J^ det

at gøre tempoet langsommere, enten saaledes,

at det jævnt aftager i hurtighed (ritardando),
eller saaledes at der opstaar ulighed i takten

20 (contre-temps). MusikL.(1801).85. Forha-
lin|o;s-pæl, en. [1] J, pæl (som oftest ned-
rammet i vandet), hvorom varpet lægges ved
forhaling. Trap.^II.415. D&H. -rente, en.

[2] (jur. ell. T) rente af en pengesum, som ikke
er betalt til rette tid (morarente). LovL.II.
503. Hage.^1294.
For-halle, en. se I. Forhal, -ham-

mel, en. (i -hamle. Moth.H43). (fagl.) løs

hammel (m^d to svingler), der anbringes foran
30 paa vognstangen, og hvori forløberne trækker;

forspandshammel(jf.-skær). Moth.H43. VSO.
D&H.

II
ogs.: stang, der som kobbel anbringes

paa kørestangen paa mejemaskiner olgn., og
som fastspændt til hestene skal hindre køre-

stangen i at slaa for meget til siderne. OrdbS.
-hammer, en. (ænyd. d. s.; jf. ty. vorham-
mer; sml. V. for- 2.1; smed.) stor, tung sm^de-
hammer, der føres med begge hænder, og
hvormed det gloende jæm først udhamres.

40 (egl. om den store tværhammer, men ogsaa
om de tilslagshamre, der føres af medhjæl-
perne). Æreboe.13. Smedden satte tre Svende
med store Forhammere til at banke Stø-
vet af (tomisteret). SvGrundtv.FÆ.II.146.
Drachm.PV.19. Wagn.Tekn.126. i sammen-
ligning: Tankerne kom . . klare som Gnister
under en Forhammers klingende Slag.
EErichs.S.293.
forhandle, v. [fmr'han'ls] -ede. vbs.

50 -ing (s. d.). {ænyd. d.s., fsv. forhandla; fra
mnt. vorhandelen ell. ty. verhandeln) 1) f
udføre en vis handling; besørge (2.2); for-
rette, naar Alterens Sacramente blev Cele-
bereret og forhandlet. Borrebye.TF.149. 2)
gøre (et emne) til genstand for overvejelse

ell. drøftelse. 2.1) (nu 1. br.) m. obj.: beskæf-
tige sig med noget (en sag, et emne) for at

undersøge, oplyse det ell. for at bringe det

til afgørelse; behandle (1.4); om (skriftlig

60 ell. nu især mundtlig) meningstilkendegivelse

ml.flere: overveje; debattere; diskutere;
drøfte, (nu især i udtr. som have noget,
meget at forhandle olgn.). *Omsider tog
man for slig vigtig Sag at stevne,

|
Til

Facultetet selv . .
| Det er den Strid, som

blef forhandlet denne Dug. HolbJPaars.53.
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Da Freden skulde forhandles, reiste der
sig fra begge Sider store Klager. Jfott>.

DE 11.24. Sagen blev forhandlet skriftlig

imellem Ministrene. MO. Konerne . . gik
sammen ud i Køkkenet; dér kunde de
bedst tale sammen, for de havde jo meget
at loTh2inå\e.SvGrundtv.FÆJI.184. Sagen
forhandles for lukkede Døre. DÆjff. | (jf.
Domsforhandling olgn.) behandle (en sag)
ved retten. S&B. H (nu næppe br.) om skrift- lo

lig (ell. mundtlig) fremstUling af en enkelt:

behandle; drøfte; gøre rede for. Det
€r . . hundrede Aar siden, at man begyndte
at forhandle Videnskaber . . paa sit Moders
M&sd. Eilsch.F.31. Ørst.II.172. Den Slags
Bøger er ikke Poesi . . det er en Blanding
af Poesi, Psykologi og sociale Betragt-
ninger, som maaske kan være meget gode,
men som maa forhandles anden Steds
end iSkjønliteraturen.ScAand.Z7M.2.30. 2^) »
vden obj.: gennem (mundtlig ell. skriftlig)

meningsudveksling søge at komme til enig-
hed om noget ell. opnaa afgørelse af en
sag; konferere; underhandle; især iforb.
m. om: Om dette og andet blev længe for-

handled, uden at man kunde komme til

nogen Slutning. Holb.DH.III.192. \eg(vU)
gerne forsvare mig og i al VenskabeUghed
forhandle med min Kritiker, naarjeg ikke
kan være enig med ha.m. Schand.0.11.173. et 30

Gesandtskab, der skulde forhandle om Fred
med Spsirta.FrPoulsen.ODJ217.jf.(spøg.): to

Unge, en Mand og en Kvinde, som midt i

Maanelyset forhandler om Elskov. Thuborg.
F.90. abs. : I 4 Aar har Venstre forhandlet.
Det har behandlet Alt, forkastet Højres
Love, vedtaget Venstres. Hørup.II.318. 3)
(især T) gøre til genstand for køb ell. salg; lul-

byde som handelsvare; handle med (nu
især m. h. i. varer, der sælges en detail eU. 40

for andres regning). Moth.H68. frie Menne-
sker (kan) ikke vurderes, og Frihed siges
at være uskatterlig, efterdi det er urime-
ligt at være fri og tUlige at kunne for-

handles, det er kiøbes og sælges. Holb.NF.
1.183. skikker det sig for Guds Huus, at

det forhandler sin Jord til Hvilesteder for
de Bøde? Tode.V.268. En Mand, der for-

handler en YeTdensa.Ttikel.DagNyh.y*1922.
l.sp.l. Forhandler, en. t) (sj ) til for- 50

handle 2. Forhandler . . Er den, som skiller

txetter ad. Moth.H68. 2) (iscer j) tU for-

handle 3. Slagter og Forhandler af Kjød,
der tillidsfuldt kunde spises af Menighe-
den. Goldschm.VIII.397. Cvclehb.22. For-
handling, en. {ænyd.d.s.; vbs. tU for-

handle) flt. (kun i bet. 1) -er. t) tU for-

handle 2: behandling; drøftelse; nu især
{oftest i flt.): drøftelse ell. debat i rigs-

dag, forening, paa generalforsamling olgn.; 60
ogs. (jf. forhandle 2:2) : forsøg paa at opnaa
en overenskomst eU. afgørelse; konference;
underhandling. Indbyggerne i Ptole-
mais vare misfornøiede med Forliget .

,

hvorfor de vilde rygge Forhandlingerne.
2Makk.13.2o. Ved de vigtigste Sagers For-

handling maatte han være tilstede. VSO.
„maa jeg ikke tale et Ord med Herren
under fu-e Øjne!" . . denne hemmelige
Forhandling varede . . en halv Time. Blich.

(1905-07).1.514. Oversigt over . . Viden-
skabernes Selskabs Forhandlinger. ('fto^tfeZ.

1842/f.). Ministrene . . ere berettigede til

under Forhandlingerne (paa rigsdagen) at

forlange Ordet, saa ofte de ville. GrrundL
(1849).§63. M. lovede at indlede en For-
handling derom (o: om en adoption) med
Barnets Moder. Pont.SM.33. i visse præp.-
udtr.: Jeg har sat mig lidt ind i, hvad
der har været til Forhandling (i rigs-

dagen) i de sidste Aar.Hostr.E.III.8. Hørup.
1.73. Enhver Rigsdagsmand kan . . bringe
ethvert offentligt Anliggende under For-
handling. Grundl.(1849).§66. S&B. staa,

være under forhandling, (1. br.) un-
der forberedelse ; under ventilation. HCAnd.
XII..57. I (Jf.

Domsforhandling; jur.) be-

handling af en sag for retten. LovNr.o3*'/s
1909.§420. I (jf. Amandling 3a; nu næppe
br.) om skriftlig ell. mundtlig fremstilling af
en enkelt. Studentens Maade, saavel i Ma-
terien som i Forhandlingen samt i Talen
og Geberder (under en prøveprædiken). For-
ordn.ysl707.§3. At dette Skrift . . saa silde

kommer til Forhandling i vort Maaneds-
skrift (falder) denne Anmeldelses For-
fatter . . til Last. 0r8t.VI.159. f mindre
skrift; afhandling (3ji). vAph.(1759). 2)
(især Tf) til forhandle 3: afsætning (af
varer), spec. en detail ell. for andres regning,
(især i forb. m. t\\). VSO. den, der har
Skriftet til Forhandling eller Uddeling.
Lov'/il851.§l. Det er ikke hans egne
Varer; men han har dem til Forhandmig.
MO. GoosJ.638. Forhandlings-, i ssgr.

især (polit.) af Forhandling 1 ; af de mange
ssgr. er kun de vigtigste nveMaget ndf. -poli-
tik, en. spec. : betegnelse for en venstrepoli-

tik i provisorieaarene, der tilsigtede forhand-
linger med højre om finansloven (mods. Visne-
politik;. HørupJI.328. BoganJM. -reg-
ning, en. [2] T afregning, som en kom-
missionær sender varernes ejer (kommittenten)
over de for dennes regning solgte varer; salgs-

regning. JBage.'566. -sted, et. [2] (1. hr.)

udsalgssted. Oversk.L.327. -venlig:, adj.
(især dagL) viUig tU forhandling ; imedekom-
mende; ogs.: elskværdig (2). Biogr.Haandleks.
II.(1923).471. da den gnavne portner havde
faaetdrikkepenge, blev han meget forhand-
lingsvenlig og lod os komme ind

\

forbarme, v. vbs. -else. (ænyd. d. s.;jf.
ty. sich verhårmen; nu kun diat. (OrdbS.))
1) refl.: ærgre sig saa meget over noget, at
man tager skade deraf; græmme sig. Moth.
H98. Han gaaer og forharmer sig til Døde
over den uretfærdige Behandling. VSO.
MO. I som vbs.: Hendes Forbarmelse der-
over var saa stor, at man frygtede for
hendes Liv. 7S0. MO. 2) part. forharm et
som adj. : fuld af harme ell. ærgrelse (over
noget); harmfuld; ærgerlig. MothJ198.

33*
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*(den opsagte fæskbonde) gaar fra Hofve
hiem og tier, | Sin snavset Tobacks-Pung
forharmet ofte •vneT.Lucopp.TB.Å6>: VSO.
forhaste, v. [fcorihasdal -ede. vbs. CP

-else (Moth.H106. Drachm.F.1.822) dl. (sj.)

-ning (Bahb.Fort.L311). {glda. d.s. (Bimkr.);

fra mnt. (sik) vorhasten; jf. forhastige)

I) (sj.) trans.: lade noget foregaa (alt for)

hurtigt; fremskynde (for stærkt). Jeg vil

ikke raade (Dem) til at forhaste Hjem-
rejsen. De kommer (alligevel) for sildig.

Goldschm. V.1 90. 2) refl. : ski/nde sig for meget

;

haste for stærkt (ofte t forb. m.med og

nu næsten kun i nægtende udtr.). 2.1) (ofte m.
overgang til bet. 2.i) i egl. bet. Moth.Sl06.
den, der har mest at gjøre, og sig dog
aldrig forhaster. Grundtv.PS. V.138. man
(burde ikke) forhaste sig med Afgiørelsen,

men bie, indtil fiere . . vare komne tilstede.

Molb.DH.II.71. Han forhastede sig heller

ingenlunde med at bære Tøjetud tilVognen
og læsse det paa. Schand.AE.45. Drachm.
D.68. især i udtr. uden at forhaste sig,
uden at skynde sig (for meget). St&B. 2.2)

(nu 1. br.) handle efter en øjeblikkelig ind-

skydelse og uden overlæg; gaa hurtigt og ube-

tænksomt til værks; overile sig; (spec. m. h. t.

vrede olgn.:) forivre sig. Holb.Paars.55,
At forhaste sig i en Resolution. Høysg.S.63.
*Du maa dig ei forhaste

|
Med overilet

Værk. Oehl.NG.40. Heib.Poet.VI.125. Si&B.

S(bibl.) m. tings-subj.: lad din Vrede ikke
orhaste sig paa din Tjener. lMos.44.18.

2Mos.S2.22.
II
som vbs.: (de sammensvorne)

udvirkede Neckers Afskeed fire Dage (før
statskuppet skulde finde sted), og ved denne
Forhastning gave Anledning til, at den
hele Plan stTa.ndeåe.Bahb.Fort.1.811. (han)
var i sin Barndom, ved sin Moders For-
hastelse, idet denne havde skjendt paa
Pigen . . styrtet ned af Stolen. Sibb.II.135.

Drachm.F. 1.332. 3) (især tD) part. for-
hastet som adj.; om handling, udtalelse olgn.

:

som fremskyndes for meget; som udføres ell.

fremkommer for tidligt; overilet. Det er
mig umueligt at forebygge slige forhastede
Domme. Bagges.L.1.84. Forhastet Bestøv-
ning . . finder Sted, naar Støvet udlades
af Støvknappen før Blomsterdækket har
aabnet sig. Drejer.BotTerm.181. Kun fandt
hun, at det var lidt forhastet at tale om
Bryllup allerede til Vinter. Helga var jo

altfor ung. AndNx.M.227. en forhastet
efterretning, meddelelse

i

\ forhastige, v. [f(or'hasdi(q)o] -ede.

{af hastig (jf. vi. for- 6.2^ m. tilknytning

til forhaste; jf. ogs. forflygt(ig)e olgn.) lade

noget foregaa i et hurtigt (hastigt) tempo;
fremskynde (jf. forhaste 1). vi nærmer
os en sund Type gennem Sygelighed, vor
Reflektionssyge forhastiger Udviklingen.
JVJens.EE.168.

I. For-have, en. (jf. Baghave^. Gold-
8chm.Chol.117. ELars.(Tilsk.l920.I.56).

II. forhave, v. se forehave.
For-havn, en. ^ aabent harmebassin

uden foren dokhavn; tidevandshavn. Scheller^
MarO. SalVIII.610.
forhedet, part. adj. [fmr'he-'åaq (vel afl.

af hed ell. Hede ^jf. ænyd. forhede (sig), gøre
(blive) for varm, samt forhidse 1 og ty. ver-
heizen, bruge til brændsel; dial.) plaget af
stærk solhede ell. varme; varm og svedig.
du har ingen Begreb om, hvad det vil
sige at komme saaledes forhedet . . til

10 rindende Vand. Markman.S.149. Feilb
\ Forhegning, en. [fcnrihai'neii] (afl.

af Hegn ell. hegne) indhegning, (stod-
hestene) var ikke til at holde i Koblerne,,
vidste han, men sprængte Forhegningen.
Bist.FT.25.
forhekse, v. [fcor'hægsa] -ede. vbs. (1.

br.) -else (Engelst.Phil.232. Goldschm.III.
138. EBrand.UB.25) ell. (nu næppe br.)

-ning (vAph.(1759). VSO.). (jf. sv. forhaxa,
ja ty. verhexen; af VI. for- 2 og hekse) 1)

(især foræld.) bringe i en vis (abnorm) til-

stand ved hekseri; især: bringe i sin magt
ell. skade ved trolddom; forgøre (3); for-
trylle. Moth.E17. jeg kand ikke forrette
mit Embede, naar jeg er omringet af lutter
Troldmænd. De havde forhexed mine hæn-
der, at jeg ikke kunde skrive et Oid. Holb.
Hex.V.5. en frankisk Troldmand . . har
forhexet Prindsessen. Oehl. Oberon. 27. Sv

30 Grundtv.FÆ.II.50. Feilb.I.342.IV.154.
|| ©

billedl. ell. overf. Falst.127. hun (havde) i

den Grad . . forhexet ham, at selv om hun
var bleven dømt til Tugthuset, vilde han
have taget hende, naar hun kom nd.Schand.
F.491. Blaum.AE.120. 2) part. forhekset
som adj. 2.1) (især foræld.) i egl. bet: be-
sat (l.i); forgjort; fortryllet (jf. be-
hekset;. Holb.UHH.III.6. De fandt ogsaa
Vei ind i et forhexet Slot, hvori de . . in-

40 tet Menneske saae. Hauch.MfB.158. Bon-
dens Huusdyr var sygt og antoges at være
forhexet. Thiele.III.56. for hver Dag, der
gik, kom hun til at holde mere af sin Ulv,^

som hun vidste var et ulykkeligt, forhexet
Menneske. SvGrundtv. FÆ. 1.197. Feilb. I.

342.IV.154.
II (jf. bet. 2.2) i sammenlignin-

ger: „Det har min troe været ligesom for-

hexet denne Dag." — „Du skal ikke troe
Pernille hvor kied jeg er af mit Liv.^Holb.

50 Stu.II.9. Det er da ogsaa som det var for-

hexet, at jeg just skulde sælge min eneste
hvide Hat. Heib.Poet.V.228. || CP billedl:

besat (2); betaget. Holb.Paars.174. er I

reent forhexet af det Menniske, at I kand
glemme ald anden Ting for at tale om
ham?Kom Grønneg.11.210. han var helt for-

hekset af hendes smukke øjne
\ 2.2) (især

spøg.; nu 1. br., jf.: „I dagl. Tale." ilf0.^
overf.: som opfører sig som en gal; besat

60 (1.2); forrykt; tosset. Troels: „Ja, nu for-

staar jeg Hosbonds Meening, jeg melder
ikke et Ord om Hanreederiet." — Corfitz:
„Dend Dreng er forhexet i Bag.*" Holb.
Bars.IV.2. Det er dog en forhexet Hest,,

den vil ikke gaae af Stedet. VSO. jf.: denne
forhexede og besatte Øes ravgaJe Love..



521 forhen forherli^^e

Ew.VI.88.
II

m. udvidet bet; iscer om ar-

bejde olgn.: som giver anledning til ærgrelse;

som volder store vanskeligheder ; forbandet;
nederdrægtig; tosset. Jeres Forhexede
Geskæftighed har nu g^ort ald mit Anslag
til Snaus. KomGrønneg.lJ263. 'En god Be-
gyndelse 1 men — Enden var forhexet.CAr
BorupJPMJ227. Et reent forhexet Arbeide
(o : meget vanskeligt, indviklet). MO.
forhen, adv. ['fcor i)hæn(')] (fra ty. vor-

Mn, foran, før; jf. for hen u. IV. for 19
sp.l89^ samt V. for- sp.l95^) i) (nu især CP

eli. Y) til betegnelse af at en tilstand ell. et

forhold er ophørt ell. afsluttet for nogen tid

siden, iscer for længere tid siden, men dog
saaledes, at det endnu huskes; tidligere; i

tidligere tid; før (//".fordum 2, tilforn^.

Moth.F286. I vare forhen (Chr.VI: fordum;
Mørkhed, men nu ere I et Lys i Herren.
Ephes.5.8. en ny Fod var strikket i en for-

hen brugt og formodenlig i Foden opslidt
StTømpe.Gylb.(1849).XI1.114. Han har for-

hen været Amtmand. MO. jeg skiendte før

paa Drengen, og har forhen ofte skiendt
paa ham. PEMiill.'éTo. alt var endnu her
(o: i et lille stræde) som forhen. Sødb.H.81.
ved tilføjet angivelse af tit^l, beskæftigelse eU.

(nu især) af en forretnings tidligere navn
olgn. (ofte forkortet: fh.; jf. u. fordum 2,

forhenværende 2). Søren Madsen Lihme,
forhen Præst i Thorning, nu Ritmester.ÆZtc/i.

(1920). VII.83. N. N.'s Bog-Antikvariat, fh.

P. P.'s EM.Erak.1930.II.54. Bogbinderi og
Protokolfabrik N-gade 12 (forhen Krystal-
passagen). STmt.197. 2) t til betegnelse af, at et

paa et vist tidspunkt eksisterende forhold (eU.

tilstand) er indtraadt en ikke ganske kort- tid

i forvejen; for. nogen tid (lang tid) si-
den; t nogen tid; i længere tid; for
længst, jeg var alt forhen betænkt paa
en Mester-Streg, som jeg nu vil gaa hen
at sette i 'VæTk.KomGrønneg.I.SoS. „Kunde
Monfrere ikke pantsette Gaarden . ." —
„Det gaaer ikke an . . Gaarden er pantsat
forhen." Witcet.EL.16. Det har jeg længe
forhen vidst.FSO. 3) (nu næppe br.) til be-

tegnelse af, at en handling dl. begivenhed
har fundet sted paa et vi^ tidspunkt, der
bestemmes som liggende en vis (især forholds-
vis kort) tid forud for det omtalte (som nær-
værende tænkte) tidspunkt; forud; i for-
vejen; før. iscer i forb. m. (tids)adv. (som
længe, kort olgn.) ell. efterstillet et subst.,

der staar som tidsbestemmelse, den paa (told-

kammeret) Aftenen forhen efterladte Ba-
g2Lge.Klevenf.R.7.80. Kort forhen, 1699, ved
Hellig Tre Kongers Tiider, døde Hr. B.
ÆreboeJ28. Hrz.1.93. Dagen derefter gaaer
han (igen) rundt om Ruinen, men fra ingen
Side finder han Taarnene i den Stillmg,
hvori han saae dem Dagen forhen. Si66.J.
48. ofte om Morgenen ere (vi ikke) i Stand
tU at huske, hvad der noget forhen i Drøm-
me . . har grebet vor Sjæl. Hauch.III.4.
sm8t.74. H (uden udpræget tidsbetydning) m.
h, t. rækkefølge, hvorleedes denne Magelig-

hed bekommer Landet . . har jeg nylig
forhen klarlig nok demonstreret.iro/6.S«^OT<.
33. VSO. (jeg henviser her tU) Samme Skrif-
ter som forhen (o: side 36) findes anførte.
FGuldb.DannersprogetsRetskrivning.(1809).
72.

t forhente, v. {ænyd. d. s. i bet. „faa,
skaffe sig" ; af Yl. for- 5 og hente) lade sig

tilsende (noget fra et andet sted); (ind-)
10 forskrive. At forhente fabrikerede Varer

fra fremmede Steder. VSO.
forhen-værende, part. adj. ['fmr-

h(a)n,væ-'rana] (^f-vaarea. CitJ767.(WBeh-
rendMartmann.(1918).15)). [1] 1) (nu næppe
br.) som i tidligere tid har vceret tU ell. eksi-

steret; tidligere; forrige. Holb.EJi.161. 2)
(iscer O eU. f) som tidligere har vceret i

ell. beklædt en vis stUling, men nu har op-
givet ell. forladt den; tidligere; eks-. Lu-

20 ther, den forhenværende Muci, ægtede
en forhenværende Nonne. Mynst.Biar.4o.
den forhenværende Kavalleriløjtnant. Pont.
LP.VIIJ.22. i titler (uden foranstaaende ar-
tikel), ofte forkortet fh. (Erak. 1922. 1, iv)
ell. oftere fhv. (jf. u. fordum 2, forhen 1;.

N. N. fh. Højskoleforstander. ZrafesJBZoaBo^^.

1921.78. Fhv. Barber, nuværende Grosse-
rer i Kurvemøbler N. N. Pol.*/el922.9.8pJ.
(spøg.:) min Forhenværende (o: min fra-

30 skilte ægtefælle). IFalbe-HansenSvensk-dansk
Ordb.(1912).110. (spøg., jarg.) m. h. t. ting:
som ikke længere (kan) bruges (efter sin opr.
bestemmelse), min forhenværende begravel-
seshat

j
de handsker ser noget forhen-

værende ud
i

forherlig^e, v. [f(nr'hBr'li(q)8] -ede.

imp. (sj.) forherlige (Mynst.Præd.1.191). vbs.

-else (Ew.VIIIJ.o5. Eierk.XIVJ.27). (efter
ty. verherrlichen ; egl. gengivelse af lat. glo-

40 nficare ell. magnificare) 1) (især relig., nu
1. br.) gøre mere herlig eli. anselig; herlig-
gøre; ogs.: kaste glans over; forskønne.
Moth.H172. hvad der fuldkommen forher-
ligede og fuldendte dette skiønne Syn, var
Morgensolen. Oehl.VSJ26. hvadsomhelst I

bede om i mit Navn, det vil jeg giøre, at
Faderen maa forherliges (Chr.VI: forkla-
res; 1907: herliggøres; ved Sønnen. JbA.
14J3. 'Tusind I&andse skal . . forherlige

M din Festens Bsig. Heib.D.44. Goldschm.VII.
196. Der laa i den helleniske Natur en
Trang til at forherlige Mennesket ved at
gøre Guderne menneskelige og Menne-
skene guddommelige.i^rPottZs€n.0i).30. jf.

:

jeg vil forherlige mig (Chr.VI: blive æret;
paa Pharao . . og Ægypterne skulle for-
nemme, at jeg er RerrenJ2Mos.l4.4. B spec.
(iscer som vbs.) om Eristus's forklarelse, op-
tagelse i guds Jierlighed. VS0.II.148 (u. For-

60 klarelse;. *Christus efter fuldendt Strid,
i

Forherliges til evig Tid. Boye.PsalmerJII.
(1854).184. S&B. 2) (O, iscer poet. eU. høj-
tid.) gøre til genstand for lovprisninger ; be-
rømme; ophøje: ære; prise, alt det, der
kunde siges til din Forherligelse, du Lev-
ning, du Præg af vort himmelske Udspring
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(o: poesien). Ew.VIILlSS. *En anden høit-

begavet Skjald
1
Forherliger et Fiskerleies

Minde. Hrz.AN. n. Bismarck . . forherliges

af en Del af den yngre Slægt i Danmark.
Man imponeres af den prøjsiske Statsidé.

JJessen.A.13.
for-herskende, part. adj. [V..8] (jf. ly.

vorherrschen; sj.) fremherskende; domi-
nerende, han har holdt sig fri for en Een-
sidighed, som i lang Tid har været for-

herskende. PMøll. (1848).V. 213. PMøll. IL
437.

t forhidete, v. (ænyd. d. s. (i bet. 1); efter

ty. verhetzen ; egl. to forsk, ord, svarende dels

til ty. hitzen, ophede, opvarme (jf. hidse,

hidsigj, dels til ty. hetzen, jage, pudse (en

hundpaa), j'/". hidse; smi. forhedet) 1) brin-

ge i stærk hede; opvarme stærkt. 1.1) sætte

(blodet) i alt forstærk bevægelse; gøre hed;
ophede. Moth.HlSé. Han maa afholde sig

fra stærk Bevægelse og stærk Drik, hvor-
ved Blodet kan forhidses. FSO.

II
part.ior-

hidset som adj. (jf. forhedet^; (jeg) maatte
sveede denne Ruus ud, thj mit Bloed var
saa forhidset, at det ey vilde stille sig

igien.Æreboe.104. Af den stærke Løben var
han bleven saa forhidset, at han neppe
kunde slukke sin Tørst. FSO. 1.2) (videre

udvikling af bet. l.i, jf. hidsigj gøre vred ell.

hidsig; ophidse; tirre. \\ refi.: blive vred
ell. hidsig; ophidse sig. Moth.H124. Saa-

som (Sokrates) førte denne Tale med Iver,

advarede den som bragte ham Forgiften,

at han ikke skulde forhidse sig, thi ellers

vilde Giften ikke giøre saa . . hastig '^\x)s.-

miig.Holb.Eh.II.518.
||

part. forhidset
som adj.: ophidset; vred. hånd bléf for-

hidset af hans tale. Moth.E124. 2) jage (et

dyr) træt ell. til døde (med hunde olgn.).

smst.

t forhinderlijs:, adj. {ænyd. d. s.; fra
ty. verhinderlich

; jf. forhindre) som er til

hinder (for); hindrende; ogs.: fuld af hin-

dringer; besværlig; vanskelig (jf. hinder-
ligj. vi, som finde ingen Sødhed udi det
som vi uden Møye kand komme til, ud-
vælge den vanskeligste og forhinderligste

Vey at komme til vort Maal. Holb.Usynl.
LI. De Svenske . . hafde gierne . . la-

det Stiftet komme i Kongens Forvaring,
førend dend Kæyserlige Feldt-Marskalk
Pappenheim blef dem med en stærkere
Magt forhinderlig. Slange.ChrIV.754. vAph.
(1764).
forhindre, v. [fmr'hen'dra] forhindre.

Høysg.AG.47. -ede. imp.(l.br.; formen und-
gaas oftest ved omskrivning): forhindre (4
Mos.11.28. Etlar.GH.lL240) ell. forhind(e)r

(8a.GH.(1900).367; jf. EJessen.Gram.123).
vbs. -ing (s. d.). (glda. d. s. (Suso.201); fra
mnt. vorhinderen, jf. ty. verhindern || for-

hindre og hindre har omtr. sa. bet., dog an-
gives ved forhindre som regel en højere grad
af fuldendelse ell. afslutning af handlingen
end ved hindre (jf. VI. for- 5^; m. h. t. bru-

gen føles forhindre (i bet. 1.2 og 2) som noget

mindre højtid, og mere dagligdags end hin-
dre)

ved indgriben gennem ord ell. handling be-

virke, at en virl^omhed (bevægelse, begiven-

hed olgn.) ikke finder sted (ell. standses);

hindre.
1) holde (en ting ell. især en person) til-

bage fra at udføre en vis virksomhed (bevæ-

gelse olgn.). 1.1) (nu næppe br.) (søge at)

io standse t en bevægelse, jeg skiulte afgrun-
den for hans skyld, og forhindrede (1871:
standsedej dens floder i deres \øh.Ez.31.
15(Chr.VI). et Corper (o: et legeme), naar
man ey betragter noget, som forhindrer
det, søger stedse at gaae fort med en eens-
dan Bevægelse. Kraft.(KSelskSkrJIL285).
(billedl. :) (vi) forhindre Sandheden istedet-

for at fremme den.Mynst.Jubelf.32. (jf. bet.

2:) om jeg end taler, forhindres (1871:

20 lindresj min pine \lske.Job.l6.6(Chr.VI).

1 .2) (søge at) faa (en) til at opgive ell. und-
lade en vis virksomhed ; holde tilbage (fra);^

afholde (fra); hindre (i); standse (i

forb. m. præp. i ell. (nu sjældnere) fra. og m.

flg. inf., sjældnere vbs. olgn.). *Jeg af min
Undersaat forhindres skal fra Kxig.Nord
Brun.ET.54. (hun) forhindrer ham i at

falde paa Knæe. Ew.IV.211. da (hun) gled
med Foden, sprang han til og forhindrede

30 hende fra at falde. Gylb.EA.148. forhindre

En i at ski'we.S&B.
||
(nu 1. br.) forhin-

dre sig selv (fra): (hun) trak Vindues-
gardinerne sammen med en Bevægelse,
som syntes at sige, at hun vilde forhindre

sig selv fra at stirre ud paa Gaden. Gylb.

XI.7. Kierk.VI.453.
\\ f m. inf. ell. vbs. uden

styrende præp.: formene, (de) forhindrede
dem med magt at (1871 : fra at) komme
op (paa bjergtoppen). Jud.6.8(Chr.VI). den

40 gamle Pige, som stillede sig midt i (døren)

og forhindrede os Indgangen. Gylb.IV.56.

(sj.) m. konkr. obj. : hvo som tager kappen
fra dig, forhindre (1819: formeen) ham og
ikke MoTtelen. Luc.6.29(Chr.VI).

\\
(især

G), navnlig bibl.; jf. ogs. bet. 1.3j uden lige-

frem angivelse af den virksomhed, der stand-

ses ell. umuliggøres, de profeterede i Lej-

ren, (da) sagde (Josva til Moses): min
Herre, Mosel forhindre dem. 4MosJ1.28.

50 Dersom Gud da haver givet (hedningerne)

lige gave, som og os . . hvo var da jeg,

som kunde forhindre (1819, 1907: hindrej

Gud? ApG.n. 17 (Chr.Vl). jf.: giver nu
Befaling om at forhindre disse Mænd, at

(o: saa at) den Stad ikke bliver bygget,

førend der bliver givet Befaling af mig.

Esr.4.21. 1.3) (især 03 ell. emb.) part. for-
hindret som adj.: som (p. gr. af optaget-

hed, sygdom olgn.) ikke kan indfinde sig et

60 sted ell. overholde en aftale. Moih.H211. (kon-

gen mødte altid) i Retten . . uden han af

merkelig Forfald blev forhindred. Holb.

DH.II.901. Er Kongen . . forhindret fra

at holde Statsraad. Grundl.(1866).§16. da
jeg er forhindret i morgen, maa jeg bede
Dem opsætte mødet jf.: Retssubjektets
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Forhindrethed (o: det at en person iklce

kan møde i retten). Lassen.SO.858.

2) uden ligefrem angivelse af den person,

der standses i sin virksomhed: hindre en

vis virksomhed (begivenhed olgn.); umulig-
gøre: ogs. (m. h. t. truende fare olgn.): af-
værge; forebygge; m. abstr. subst. (især

vbs.), atrsætning ell. (i talespr. næsten kun)
ubest. pron. som obj. Da forhindredes Ar-
beidet paa Guds Huus . . og det blev for-

hindret indtil Darius' . . andet Regjerings-
a&r.Esr.4J24. forhindre eens Forfremmelse.
VSO. *mens Verden staaer,

|
Om Hyrden

flokkes Hjordens Faar, |
Hvo kan vel det

forhindre! Grundtv.SS.I.33.*Gesandtexi (var)

beordret at forhindre |
Hvert Ægteskab

for mig. Heib. Poet. IV. 218. forhindre en
Ulykke. MO. Han vilde . . forhindre, at

(hun) igen dyssede hans Samvittighed i

Ro. Poni.LP. VI1.1 7. Buchh.UH.2 7. jf. (sj.)

:

da det var blevet et øsende Regnveir, var
Udsigten aldeles forhindret („spærret") af

Paraplyer. CBemh.VIII.217.
j|
(nu sj.) m.

efterfølgende (overflødig) nægtelse : Kom Grøn-
neg.1.112. „lad os være allene." — «Jeg
vU gaae ud i den forreste Stue, og forhindre
at ingen skal komme herind." PAHeib.Sk.
III.201. den eneste Pille, der hidtil for-

hindrede, at ikke Alt . . styrtede sammen.
Kierk.1.33.

Forhindring:, en. flt. -er. {ænyd. d. s.

i bet. ..hindring, skade") vbs. til forhindre.

1) (nu 1. br.) som rent vbs. Moth.E211. 'at

vor Tid kun nødig led |
Forhindring, han

vel vidste,
|
Hvorfor han vor Taalmodig-

hed
I
Ej heller vilde friste. Fal8t.57. Et

Anlægs (d: anslags, komplots), en Ulykkes
Forhindring. FSO. S&B. H f t forb. gøre
(en) forhindring (i noget), lægge hin-

dringer i vejen (for); berede ell. volde be-

svær eU. vanskelighed; gøre vanskeligheder.

vi taale Alt, for ikke at giøre Christi Evan-
gelium nogen Forhindring (1907: lægge
noget i Vejen ioi). lCor.9.12. CBemh.V.
148. MO. 2) konkr.: hvad der forhindrer
noget; hindring, en vey af det røde hav,
uden forhindring (1871: en uhindret Vei^.
Visd.l9.7(Chr.Vf). der blev lagt Miner og
Forhindringer ude i Yandet. Rist.ED.163.

jf: maaskee Herren udretter noget for os;

thi hos Herren er ingen forhindring (1871

:

Intet tU Hinder i^, at frelse ved mange,
eller ved faa. lSam.l4.6(Chr.VI). H spec. (ved
væddeløb ell. rid.) om genstande (især jord-
vold, bom ell. vandgrav), som hesten maa pas-
sere i spring. Tops.II.181. Vædløb.23. vædde-
løb med forhindringer, (i. s. s. Forhindrings-
løb, S&B. Forbindrings-bane, en. [2]

(sport.) bane tU forhindringsløb (jf. Fladbanej.

Væddeløbsreglement.(1920).35. -lob, et. [2]

(sport.) væddeløb, hvor hesten skal sætte over
forsk, forhindringer (hurdleløb, steeplechase; jf.
Fladløb;. Vædløb.24. f -sten, en. [1] iscer

(overf): hvad der volder hindringer ell.

vanskeligheder; anstødssten, en Aand maae
i Dag regiere i mit Huus og har sat sig

for just nu, jeg har mest at bestille, at

kaste mig mest forhindrings Steene i vejen.

Holb.Stu.II.9. sa.MascJlT.2.
Forbippelse, en. ^Z.br./j/.Forhippet-

hed; den tilstand ell. egenskab at vasre for-

hippet (paa noget); især til forhippet 1 og
i forb. m. præp. paa. Tode.X.232. (man)
foretager sig en saadan Handling i en
Slags Forhippelse, uden at see sig for

10 hvad man giøT.Bagges.DV.X.329. 'mit
unge Blods |

Forhippelse paa Livets Styrke-
pT0ve.Drachm.DD.82. D&H. forhippet,
part. adj. [fmr'hibaf ; sj. -'hebaf] (jf. no. for-

hippen, forbavset, vred, forhippig; besl. m.
tpwyd.hibe, tragte efter, bornh. hipijn, forhip-

pet, no. hipen, forbavset, ivrig (jf. sv. håpen^;
sml. forhivet; især dagl.) næsten kun i udtr.

være forhippet paa (nu sj. efter. vAph.
(1764). VSO.). 1) som føler (overdreven)

20 stærk lyst tU at opnaa noget (ell. faa fat i

noget). 1.1) m. fig. inf, sjældnere vbs., at-

sætn. olgn.: lysten ell. ivrig (efter); op-
sat (paa); begærlig (efter). Hun var
forhippet paa at komme derhen. VSO.
Igrunden er han svært forhippet paa, at

hun skal komme. Hrz.III.211. Er Du saa
forhippet paa at ligge og pladske i en
Bsiad.CBemh.XI.178. Far er rasende for-

hippet paa at faa dig gift. JMagnus.HF.19.
30 f (m. inf.) uden præp.: 'Den lærde Natter-

gael . . forhippet var | At lære Skaden
Alt, det han i Munden har. Cit.l771.(Gade-
ordb.'84). I (1. br.) abs.: (lidt for) ivrig;
es sig. Skulde han lade spænde for og
strax kjøre over til Møllerens (for at tage

mod kandidaturen til rigsdagen). Nej det
var dog for latterligt, det saae altfor for-

hippet ud. Tops.III.101. Wied.Kna.180. jf.

:

•er det Kommunens genfødte Dage; |
Var

40 FredsbuUetinen altfor forhippet (o: for-

hastet)? Drachm.D.47. 1.2) (nu næppe br.;

jf. bet. 2) m. konkr. subst.: meget ivrig efter
at faa fat paa (komme i lag med olgn.).

(de) havde nock at bestUle at faae (de to

kvinder, der sloges) skilt ad, saa forhipped
var di paa hinanden. Kom Grønneg.1.334.
Han syntes mig ikke . . pengegridsk. Jeg
vilde ønske, at Alle vare lige saa lidt for-

hippede derpaa som han. Hrz.XVI.245.
50 2) (nu næppe br.) som nærer (overdreven)

stor kærlighed tU (sværmeri for) noget; for-
gabet (i); sværmende (for), (han) havde
mærket, at jeg var forhippet paa Syngestyk-
ker. Bagges.DV.X. 119. Leth.(1800). VSO.
han sang ogsaa nogle Sange af den for-

drukne svenske Poet, som du er saa forhip-
pet paa. Hauch.VII. 438. Forbippet-
ned, en. [1] (1. br.; jf. Forhippelse; især i

forb. m. præp. efter ell. paa. den yndefuldt
60 tugtige Idealprinsesse i Fæakernes Land

(er) ikke fri for at vise en naiv Forhippet-
hed efter at faa sig en Maiid.VVed.HJ2.
Sødb.H.60.
For-bistorie, en. [V.2.2] {<M0.; jf.

ty. vorgeschichte) iscer i forb. m. en gen. 1)
(især hist.) tidsrum, der ligger forud for
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hisloHsk tid; ogs.: beretning om ell. viden-

skab, der beskæftiger sig med dette tidsrum;

urhistorie (jf. forhistorisk^. SophMull.VO.
689. det Afsnit af Menneskeslægtens æld-

ste Tidsrum, der hos os gerne benævnes
FoThistone.Sal.XIV.710. 2) (samrnenhæn-
gende række af) begivenheder (især i en per-

sons levned), der er hændt før det nærværende
tidspunkt; tidligere historie ell. liv. Schiller

. . med sin bevægede og letfærdige Ung-
dom . . med sin Fortid som politisk Flyd-
ning . . var en Forfatter med meget uhel-

dig Forhistorie.-Brandes.IF.5^6. Processens
vidtløftige Forhistorie. Pow<.XP.7JJ.i4. 3)

(1. br.) indledning til en roman olgn. Brandes.
III.406. Bogen er uordenligt skrevet med
vidtløftig Forhistorie og talrige Indskud.
smst.X.484. -bistorisk, adj. [V.2.2] („nyt
Ord." Levin.) især (hist.) til Forhistorie 1.

det ligger bag ved al sikker Kundskab,
eller langt tilbage i den forhistoriske Tid.
Molb.DH.1.80. Heib. Intel. III. 259. Soph
Miill. V0.87.

Ij
(især spøg.) overf. : som ligger

langt tilbage t fortiden; som minder om (skik

og brug) i fortiden; „oldnordisk". Den Pe-
riode, som vi efter Regentens Navn be-
tegner som Frederik den sjettes, er for de
fleste af os nulevende noget rent forhi-

storisk. Østrup.J.8. Jeg beundrer dit Mod
og Mandshjerte — det er ganske forhi-

storisk. JMagnus.HF.87.
forhivet, part. adj. {afl. a/" VI. for- 2.3 og

hive, snappe efter vejret; jf.forhip-pet; dial.)

som snapper voldsomt efter vejret; forpustet;
a andetø s. (hestene var) saa hvide af Skum
og saa forhivede, som havde de løbet løbsk.

JFibiger.Liv.48. OrdbS.(sjæll., bornh.).

forbiaske, v. se forjaske.

For-bjnl, et. O/- Baghjul;. Moth.H218.
Sylvius. Geom. 78. AndNx.PE.I.231

.

forhjælpe, v. [tmr^iæVbo] præt.-h\alpi

^ar^. -hjulpet, vbs.-ning (vAph.(1764). VSO.).
(cewwi. forhielpe og forhelpe; efter ty. ver-
helten; nu næsten kun foræld.) yde bistand

ell. understøttelse; hjælpe. *Hun ogsaa bad
til de Huus-Guder mig ey yndte,

|
Men

mig, som kunde ey forhielpes, hialp det
ey. Falst.0vid.l2. Krampen tager hans ene
Ben der oppe i Sækken og han tager paa
at stime og raabe jeg skulde forhjælpe
ham ned. JpJac 1.38. f m. inf.: *Der fand-
tes ikke nogen mand,

|
Som Rakkeren at

drage
|
Forhielpe vilde med en haand.

Cit.l721.(Kall399a.96v). nu kun i forb. m.
til: hjælpe til at komme i besiddelse af ell.

opnaa; skaffe. Holb.DH.IL588. (uret) blev
mig frastiaalet . . Politiet . . forhialp mig
tU det igien. Rahb.E.III.260. om han nu
aleneste vilde forhjælpe ham tU at . . faae
sin Søster Fioretta itale.Blich.II.131. OMøll.
GK.19. (si.:) Han er forøvrigt, efter hvad
der meddeles mig, forhjulpen til Austra-
lien.AfifenfcZadef.^/Ti^OZ.i.sjo.^.

II frefl.: klare
sig; slaa sig igennem; hjælpe sig (jf.
behjælpej. forhielpe sig med Lidet. VSO.
De maa forhielpe sig, som de kan. smsf.

II t m. tings-obj.: understøtte, det gand-
ske legeme, som ved leder og lede-baand
forhielpes (1819: understøttet . . ved Le-
demod; 1907: hjælpes^ og sammenføyes.
Col.2.19(Chr.VI). forhjselpelig, adj. (nu
næppe br.) som hjælper ell. bistaar en med
noget; behjælpelig; i forb.v ære forhjæl-
pe li g (til), være behjælpelig (med). VSO.
For-hjome, et. S&B. spec. (i kegle-

10 spil): den forreste af de fire hjørnekegler.
den nærmeste Keglebane, hvor man slaar
8 om Kongen og 7 om Forhjørnet. ^mcAm.
DG.125. D&H.I.199. Feilb.II.115. jf.:A.S.
Ørsted maatte ikke blot tage Stødet af for
Kongen i det politiske Keglespil, han var
ogsaa „Forhjørnet" for sin Generation og
maatte tage mod Tørnen.VilhAnd.Litt.III.
117.

I. For-hold, et. (egl. vbs. til holde for

20 ell. foreholde 1 ; egl. : det at holde noget (op)
foran noget andet for at støtte det olgn., jf.
Forholder, Forholds-skovl, -skuffe samt
Modhold) d. s. s. Forholder 1. Hannover.
Tekn.304.

II. t Forhold, subst. „med Tonen paa
sidste Stavelse." VSO. {ænyd. d. s.; efter tv.

verbalt ; jf. III. Forhold) vbs. til II. forhome
1: d.s.s. Forholdelse 1; kun i forb. uden
forhold, uden forbehold. MB.l 706.134. Kon-

3« gen (skulde) gifve Biskopen . . Slottet og
Byen tUbage, uden nogen Forhold. Gram.
(ESelskSkr.IV.181). VSO. ft*. Forholdelse;.

IIL Forbold, et ell. f en (Eilsch.Phil
Brev.28. IslEyst.5). ['frnrihcol'] flt. d. s. ell.

(nu sj.) -e (Bahb.E.II.70. Grundtv.TJdv.I.
269. Schack.242. Bang.B.140). (ænyd. d. s.

(i bet. 1); vbs. til IL forholde 2; bet. 2—4:

optræder først i nyere tid (efter ca. 1700)
og er dannet under paavirkning af ell. laant

^ fra ty. verhåltnis (jf. dog ty. verbalt^; i

bet. 3 gengiver Forhold (ty. verhåltnisj lal.

relatio, proportio)

1) (nu især emb.) til II. forholde 2.i: en
persons mere ell. mindre virksomme til-

stand over for noget; maade at være paa;
handlemaade; adfærd; opførsel; dels

om optræden i et enkelt tilfælde, dels (nu
især) om en persons hele væren ell. handle-

maade (i et længere tidsrum), især i forb. m.

50 gen. ell. poss. pron. for sit ærlige Lefnetz
Forhold var (han) i stor Ære . . hos Fol-
c^et.Wing.Curt.114. Jeg vU . . tage Sted (o:

plads) paa Galleried . . for at i agt tage
Folckes Forhold og Gebærder åer.Holb.
UHH.Prol.3sc. tU at trække en Tand got
ud, udfordres . . at Patienten ved et ro-

li^, føleligt og taaligt Forhold kommer
mig til Rielp.Tode.ST.I.169. Brødrene (skul-

de holdes) tH Flid og ustraffeligt Forhold.

60 Rahb.Fort 11.174. (Zo'égas) forhold var be-
skedent og han bestræbte sig at leve i

samstemning med aUe mennesker.ADJør^'.
GZ.55. ABDrachm.(Kierk.III.247). (nu sj.)

m. overgang til bet. 3.i; i forb. m.præp. (i)m o d.

hans Forhold var saaledes mod hende, at

hun efter 6 Aars bedrøvelige Ægteskab
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døde af Sorg. Holb.HhJ.303. (det var sør-

geligtj at han . . skulde giøre sig skyldig
i et saa syndigt Forhold mod sin Dron-
mngÆngelstJ'hil.127. MO. | f mere konkr.,

om anvisninger ell. regler, hvorefter man kan
handle; forholdsregel; rettesnor. Stift-

amtmanden har . . udbedet sig Resolution,
hvilken af berørte tvende Resolutioner
skulde . . være Magistraten til Forhold.
MB. 1740.726. Forhold i hidsige Syger.
Lægen.reg.

2) (ofte m. overgang til bet. 3 og é) tU U.
forholde 2.s: maade, hvorj^aa noget optræder
eU. ytrer sig som feUgt afsme egemkaber; be-
skaffenhed; sammenhæng; tilstand(s-
form). (næsten kun i best. anv. dL i forb.

m. en gen.), jeg har allereede . . efterfor-

sket og erkyndiget mig, om højtærde
Madames Tilstand og Sundheds Forhold.
Holb.Bars.II.7. At de grammatikalske Be-
greber slet Intet have at gjøre med Tin-
genes reale Forhold, vil . . sige, at de
ikke have Noget at ^øre med Tingenes
reale BegTeber.Rasm^ iels.G.II.6. (Hauchs
drama) Svend Grathe . . faldt igennem
paa Scenen. (Heiberg) søgte Grunden til

dette Forhold (Brandes.DD.67: Factum^.
BrandesJ.406. sagens forhold er følgende

j

forholdet er i virkeligheden det, at de le-

ver meget daarligt sammen • | mere konkr.
(især i flt.), om hvad der viser sig ved (nær-
mere) iagttagelse; foreteelse; fænomen.
ved at undersøge Jordbunden har han op-
daget adskillige mærkelige Forhold. SæS.
det Kendskab til himmelske Forhold, som
vore Sanser giver os, er sparsomt. A^aiu-
ren8V.1913.238.

3) ^t^ IL forholde 2.3; tU beteonelse af den
maade (sammenhæng, forbindelse), kvorpaa
en person ell. ting stiller sig eU. er stillet over

for noget andet. 3.1) tU betegnelse af en per-
sons eU. en tings stilling eU. tilstand set paa
hojggrund af dens afhængighed af, for-
bindelse med ell. tilknytning til noget
andet; sammenhæng ell. forbindelx med noget
ifølge sidestming med, afhcengighed af dette

(relation), (især i forb. m. præp. til (nu sjæld-
nere: med; f (i)mod^ ell. (til udtr. for
fiere tings eU. personers indbyrdes stilling)

mellem^, om ting: (fornuften) bestaaer i .

.

at indsee en Tings . . Forhold mod den
Buåen. Eilsch.PhilBrev.17. Vort Udvordes
har Forhold til vort Indvordes, siden det
har Sammenhæng åeTmed.Bahb.Tilsk.1796.
83. Et stedsevarende, uforstyrreligt For-
hold finder Sted imellem Tankernes Ver-
den og Ordenes. Molb.XTidsskr.lv. 602.
evigt er efter Spinozas Lære . , det, som
er uafhængigt af og uden Forhold (Bran-
des.DD.182: Relation) til nogen Tids- eller

Steds-Begrænsning. Brandes. II. 25. | om
personers (paa slægtskab, venskab, sympati
olgn. grundede) forbindelse med, følelse for ell.

stilling over for andre (andre ting) eU. ind-
h/rdes. Eilsch.PhilhistJ.33. Ved de offent-
lige Forsamlinger sætte vi os ogsaa i et

levende Forhold til hele Folket. ØrstJI.85.
Valdemars spændte Forhold med Keiser
Otto. Ing.VSJIJ89. et Land, hvor Raahed
og Nederdrægtighed er Indbyggernes Cha-
racteer og altsaa forbyder ethvert nok saa
fjernt Forhold med dem. RudBay.EP.II.5.
(der) dannede sig et Forhold af Tillid imel-
lem os.SibbJJ.20. vort skriftlige Forhold
bliver en Hemmelighed. KierkJI.299. et

10 afgjort fjendtligt Forhold til Kristendom-
men. Ponf. LP. FJ/, 85. jf.: Danmarks For-
hold til Nabolandene. UgensTilskuerJ911ll2.
5o.sp.l. (spec.) om erotisk forbindelse uden
for ægteshib: (hun) svoer paa, at Løgte-
nanden ikke stod i noget optænkeligt
Forhold til den unge 'Pige. Gylh.(1849).
VIII.233. anmode Kongen om, for Dron-
ningens og sin egen Æres Skyld, at af-

bryde sit Forhold med Dyveke.HauchJI.
20 172. Hele Huset taler (om) dit forargelige

Forhold til Jørgensens Enke. Bergstrøm^.
19. især i udtr. som: han har staaet i for-
hold til hende i flere aar i SvLajSS.92.
uden efterflg. præp. : der blev sagt om ham,
at han vistnok var Indviklet i et eller an-
det uanstændigt Forhold inde i Kjøben-
\i^vu£chand.BS.393. Leop.B.10. (især spøg.)
billedl. : du (maa) slaae denne Theaterkjær-
lighed af Tanke — i det Mindste maa den

30 vedblive at være et løst Forhold. Ethvert
Forsøg paa at giøre den til Mere — til

en fast ægteskabelig Forbindelse— vUde .

.

løse ethvert Baand imellem os.PalM.VIII.
301. Brandes.GoeJ.295. 3.2) om en tings (elL

et begrebs, især en talstørrelses) stilling eU.

tilstand over for noget andet m. h. t. størrelse,

art, tal olgn.; ogs. : stillingen (den indbyrdes
afstand, forskel olgn.) mellem ting og begre-

ber, saaledes som den viser sig ved sammen-
40 ligning m. h. t. størrelse osv. (proportion);

oftest m. efterflg. præp. til (nu 1. br. mod.
SuhmJI.174. Goldschm.NSM.I.53;fiif. Exe.
VIIl.lOO. Ørst.BrJJ4; f efter. PAHeib.
US.74;f med, Schytte.IBJlJ.36. HaUager.
302) eU. (til udtr. for flere tings indbyrdes stil-

ling) m e 1 1 em ft t forb. m. gen.), denne Liig-
hed kan . . bestemmes efter andre Rette-
snore end . . efter de Fordeles Forhold, som
enhver nyder. Etc.VII.116. Da Jordernes

50 Forhold til Hartkornet . . kan være meget
forskiellig, (skal der ved) Udskiftninger . .

aleene sees paa, uden Hensigt til Hart-
korn . . hvormeget enhver . . er i Besid-
delse af eller har i Bmg.Forordn."/*1781.
§4. Christians.FiJS.502. især i udtr. som i

samme (lignendfe) forhold(som), i for-
hold til. Intet er lidet eUer stort i sig
selv; men kuns i Forhold til andre.JiSn«ea.
1.398. 'Massen af Forstand

|
I samme For-

60 hold, som Culturen tiltog,
|
Er steget Bag-

ges.V.10. Hans Gierrighed og Pengedynger
voxe i lige Forhold. VSO. Biskoppernes
Magt steg i samme Forhold, som Bispe-
stolenes Eiendomme voxede. MolbJ)H.II.
248. Salen er for lang i Forhold til sin
Brede. MO. BrandesÆJ33. (kirkens taam)

V. Bentrykt »/i 1923 34
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virker ret lille og uanseligt i Forhold til

Langhuset. Trap.*lV.34o. i ligefremt ell.

omvendt forhold (til), se u. ligefrem,

omvendt. (L hr.) uden efierflg. præp.: aldrig

bøiede mit Legeme sig saa dybt, at jo min
Siæl i Forhold kneisede desto høiere. Ew.
VIII.96. den lille Rønne . . hældte sig op
til hans eget i Forhold stadselige Hus.
Tolderl.F.IJS. || spec. (mat.) om talstørrel-

sers indbyrdes stilling; dels som betegnelse

for en kvotient (nu oftest: en brøk), hvis tæl-

ler og nævner er ensartede størrelser (geome-
trisk forhold; jf. Forholdsligning^. Eilsch.

PhilBrev.368. disse Mænd (betænker) sig

heller aldrig paa at slaaes i Forholdet af

1 mod 10. Goldschm.NSM.1.53. Antallet af

Folkethingets Medlemmer skal omtrent
være efter Forholdet af 1 tU 14000 Ind-
vaanere. Grundl.(1849).§37. SaUVIIlA58.
dels (nu sjældnere) om talstørrelsers forskel:

iforb. aritmetisk forhold, differens (2).

Meyer. 799. || om overensstemmelse m. h. t.

art, tal olgn.; i forb. i forhold til (f af),

i overensstemmelse med; efter (8.3). min Bro-
der, som han i Forhold af hans Alder bur-
de, besad . . ulige større Kræiter.Ew.VIII.
27. Folkemængden er i Forhold til Lan-
dets Naturbeskaffenhed meget ringe. ^a^^-

ges.L.II.63. lader os bruge (profetiens gave)
i Forhold til vor Tro (Chr.VI: efter tro-

ens mKZ.åQ). Rom.12.6. Kierk.V.55. e.br.
\\

m. h. t. ting ell. dele af ting, der er rigtig
afpassede (i passende, rigtig overensstem-

melse) m. h. t. størrelse osv.: balance; har-
moni; symmetri. Taget er meget høiere
end det skiønne Forhold tillad er.MoZ&.X)a5'&.

161. Der er intet (o: et urigtigt) Forhold
imellem Huset og Porten. MO. skønt de
gør samme arbejde, har den ene dobbelt
saa meget i gage; det er der ingen for-

hold i
i

BerlTid.^^lBl922.M.2.sp.l. især i

forb. i forholdtil. man skulde dyrke en-
hver Videnskab i Forhold til dens Nytte.
JSneed.VI.558. man forberedte et Drikke-
lag hos E., der skulde staae i Forhold til

de overstaaede Besværligheder om Dagen.
Etlar.DV.139. hans Udgifter staa ikke i

Forhold til hans Formue. -ScfeJS.
||

(nu 1.

br.) mere konkr., om en tings størrelse ell.

udstrækning, set paa baggrund af noget an-
det; relativ størrelse (udstrækning, grad);
maal. Stort og Smaat . . ere jo blotte For-
hold; mod et Haarsbred er Alnen stor,

men mod en Miil ikkun liden. Ørsi.1.6 7.

(spec.) i flt.: dimensioner; maal(- for-
hold). vAph.(1759). I det nye Testamente
ere alle Forhold, alle Proportioner lagte
an i det Store. Det Sande er idealt frem-
stillet. Kierk.XIV.131. (han) var smuk . .

Figuren var lille, spinkel . . men Forhol-
dene smukke. HCinrf. -SS. JIJ. i 70. (den)
prunkløse Facade . . kun virkende ved de
mægtige Linjer og storartede Forhold.
Schand.O.II.317.

4) (videre udvikling af bet. 2 og S) i flt.

og næsten kun i best. anv., om alle de (ydre)

vilkaar, omstændigheder ell. tilstande^
hvormed noget staar i forbindelse ell. berøring
(og som betinger, at det kan eksistere ell. leve);

ofte i forb. m. præp. i ell. under. *Død for
de mange Forhold her paa Jorden . .

|

Død for Nutidens egentlige Liv,
|
Død for

Materien, for Stoffet. Bagges.III.103. de
tilkommende Forhold, hvorunder Menne-
sket skal fortsætte sit Liv efter Dødens

10 Forvandling.PMøH.JJ.^89.Bekymring over
vore politiske forholde kan jo ikke und-
gås. IfMFet.Br.145. jeg venter hende her-
hid, naar Forholdene tillade hende at
komme. Drachm.VD.243. under disse For-
hold ansaae (han) det for rigtigst at holde
sig borte fra København. Pon^.jLP.FIi. 62.
Som den praktisk forudseende Mand, han
i aUe Livets Forhold var. smst.164. Til Be-
gravelsen mødte et efter Forholdene jævn-

20 stort Følge. sm.sf.FJ/1.556. (hm) serverede
4 efter hendes Forhold udmærkede Retter.

Const.GH.130. leve i smaa, under daarlige
forhold

I

kende ens private forhold
j
Dan-

marks etnografiske, klimatiske forhold >

(sj.) i ubest. anv. : (han) spurgte ikke Dren-
gen om Navn eller Herkomst. Han gad
hverken mindes Mennesker eller Forhold
(o: familieforhold). SMich.Gio.142.

1. forholde, v. [fcnrihcol'a] præt. -holdt

30 (afl. af holde; jf. VI. for- 2.1 ; dial.) refl.:

holde for fast paa noget (og derved skade
sig selv); uegl.: Der havde været Handels-
folk hos ham nu for anden Gang. Og
maaske han havde forholdt sig (o: ødelagt

en god handel ved at holde stejlt paa sin pris)y

maaske han skulde have ladet Høvderne
gaa til den Pris, de bød. Skjoldb.NM.37.

IL forholde, v. [fmrihcora] forholde
(d.v.s. forholde). Høysg.AG. 4. (f forehol-

40 de. Holb.DH.II.38). i^ræf. -holdt eii.f-holdte

(Ew.VI.92), flt. d.s. ell. f -holdte (Holb.DH.
11.407. sa.MFbl.l07); paH. -holdt ell. (nu
kun dial.) -holdet (lSam.21.5(Chr.VI). Holb.
DNB.462. Thorsen. 89) ell. (nu næppe br.)

-holden (Slange.ChrlV.l026. Mynst.fMO.)),
hvortil best. f. og flt. -holdne (Ing.EM.1.38).
vbs. -else (s. d.), jf. Forholdende samt H. og
III. Forhold.

1) {ænyd d. s.; efter mnt. vorholden elL

50 ty. verhalten; egl: holde fast (paa); jf. VI.

for- 4 samt II. Forhold) (søge at) holde (no-

gen ell. noget) fast ved anvendelse af magt,

hindringer olgn.; hindre i at komme bort.;

holde tilbage, t.l) (nu næsten kun bibl.)

m. tings-obj.: holde noget fast (med anven-

delse af magt); standse (noget i sin bevæ-

gelse); tilbageholde, (barselkonen) har hvi-

let og forholdet de paakommende Veher.
Buchiv.JS.(1725).63. forholde sit Vand .

.

60 sine Taarer. vAph.(1759). if.: Sol og Maane
sortne, og Stjerner forholde deres Skin.JoeL
3.20.

II
uegl.: stille sig i vejen for; hindre.

Med Bondestandens Vel I Landets Vel
forholde. Biehl.(MO.). hvad Gud vil have
frem, kan Ingen forholde 1 HGClaus.Præ-
diken.(1821).15. ||

(rid.; nu næppe br.) holde,
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trække (tøjlerne) fast ind til sig; stramme
(jf. anholde 2). man vogte sig vel for at

begaae den store Feil, ved at lade Hesten
springe an, ikke at overholde, at Rytteren
virkeligen forholder Tøilerne (holder den
an). CJvBruhn.Rideunderviisn.(1854).36, \J2)

(nu næppe br. uden for dial., se ndf.; jf.:
„nu sieldent." MO.) m. h. t. personer: (søge

at) holde borte (fra noget); holde tilbage;
(jor)hindre; ogs.: opholde; sinke. Jeg
blev forholdt noget, og kommer derfor saa
silde. 7S0. *Jeg giver dig Orlov, saa nø-
dig jeg vil,

I

Jeg tør dig slet ikke for-

holde. Grundfø.PS.Jj?5i. H i forb. *n. fra:
hindre i; holde fra. Forældrene (skalj

formanis, at de . . holde deris Børn (til at

kere børnelærdom), og dem ingenlunde der-

fra forholde.Di.^—6—-2. smst.6—3—2. for-

holde en fra arbejdet (o: sinke en i arbejdet).

Feilb. refi.: ingen (maa) forholde sig for

længe fra Naderens Sacramente.i)L.5—5

—

26. H t m. flg. inf. ell. at-scetn. : (søge at) und-
drage sig for; undlade; ogs.: opsætte; tøve
med. dersom (de trolovede) ligge i et ont
Levnet, og forholde at lade sig vie sammen.
svnst.3—16—12. jeg forholdt ikke, at jeg
jo forkyndte (1907: unddrog mig ikke fra

at forkynde; Eder alt Guds R^diå. ApG.20.
27. U) (især O, nu l.br., jf dog Feilb.)

m. hensobj. og obj.: uretmæssigt beholde noget,

som tUfiører ell. tilkommer en anden; hindre
i at komme i besiddelse af ell. opnaa noget;

formene;nægte. (nu især m. kon kr. obj.). Fa-
der maa ej forholde sine Sønner deris Mø-
derne (a: mødrenearv), siden deris Moder
er død.BL.3—17—38. See, Arbeidernes
Løn, som høstede Eders Marker, hvilken
I have forholdet (1907: forholdt;, skriger.
Jac.5.4. 'Forholder mig det ei, at see mit
Barn. Oehl.LE.40. De (kan) ikke forholde
mig den Ret at tale min egen Sag. Gylb.
B.105. Goos.II.417. (patienten) er fuld af
Beklagelser over Sygeplejerskerne, der
forholde hende Maden. KPont.Psychiatr.I.
89. t uden hensobj. hånd forholt hans Gods.
HolbJntr.1.325. Slange.ChrlV.164.

\\
(nusj.)

hindre i at komme til kundskab om noget;
lægge skjul paa; dølge; fortie. Jeg
kand og bør ikke længere forholde Deres
Velbaarenhed, hvad som i gaar er passe-
ret. Gram.Breve.33. forholde en Sandheden.
D&H. t uden hensobj.: Han tilstod alting,

uden at forholde det ringeste deraf. VSO.

MO.
2) {ænyd. d. s. (i bet. 2.i); efter ty. ver-

halten; egl. videre udvikling af bet. 1, ud-
gaaende fra bet. som „give ophold", „give en
vis stilling"; jf. HL Forhold) nu kun refl. (jf.
dog u. bet. 2.i;; være i en vis stilling (tU noget
andet); opføre sig paa en vis maade. 2.1)

(jf. III. Forhold 1) gaa til værks paa en vis

{ved et maades-adv. eU. en lignende bestem-
melse nærmere betegnet) maade; handle;
stille sig; bære sig ad. EUers plejer ved
særdeles Pacta mellem Naboer afgiøres,
hvorledes man udi saadan Fald skal for-

holde. Holb.NFJIJ28. uden for refl. brug
(se ndf.) nu kun (emb.) upers., i pass.: hvis
(kongens fordring) er ældere (o: over tre

aar), da bør . . med saadan Fordring at

forholdis som ved anden Gield. DL.5—2—
84. (han) forordnede . . hvorledes der
skulde forholdes (Holb.DNB.663: iovehol-

des) xnedYi2indelen.Holb.Siaat.442. Der skal

forholdes saaledes i (eller med) Sagen, at

10 Ingen af Parterne lider Tab. MO. (vi) har
lært, hvordan der bliver at forholde i Til-

fælde, hvor vi ikke kan enes. Hørup. II.

224. I refl.: gaa til værks; handle; bære
sig ad; ogs. (m. h. t. ydre optræden): opføre
sig; skikke sig; nu (i det mitidste i talespr.)

næsten kun i forb. m. hvordan ell. m. flg. adj.

(se ndf.). De, som nyde . . PrivUegier,
skulle dermed rette og forholde sig efter

Lands Lov, at de dennem ej ved Ulovlig
»Medfart forbryde.Di.3—2—i. Han har

forholdet sig saaledes denne gang, at han
ikke burdte sidde inogenRætmeere.HoZé.
Hex.V.4. Moses (^^trer; Forholdsregler om,
hvorledes Israeliterne skal forholde sig,

naar de engang vil sætte en Konge over
sig. Horreb.II.218. Deri forholdt han sig

som en klog og retskaffen Mand. VSO.
(her var) Mennesker . . som kunde sige
ham, hvordan han nu havde at forholde

ios\g.JakKnu.GP.146. m. adj.-præd., der be-

tegner uvirksomhed, tavshed olgn. (i talespr.

næsten kun m. adj. stille og navnlig rolige;

Naar man er død, saa skal man forholde
sig stille og ToUg.Heib.Poet.VII.114. De
forholdt sig begge tavse. Schand.TFJI.7.
Pont.LP.VII.84. U Uf- bet. 2.3; sj.) i forb.

»w. mod. (kommandanten) havde forholdet
sig mod borgerne som en fader, og mod
sine fiender, som en løve. Holb.DlSB.462.

« 2J2) (jf III. Forhold 2) refl. ell. f i pass.;

kun m. abstr. subj. ell. især upers.: det hæn-
ger sammen paa en vis (ved et adv. nær-
mere betegnet) maade; det har sig (saa-
ledes); det staar (saaledes) til. 'At det
forholdes saa, jeg gandske sikkert veed.
sa.MpS.283. Forholder Sagen sig saaledes?
saæiut.IIIJ.1. VSO. „Dette Menneske ('ia-

ler bespotteligt) imod Loven." . . Ypperste-
præsten sagde; „Forholder dette sig (1819:

50 haver sig; saaiedes?*^ApG.7.1(1907). hvor-
dan forholder det (ell. sagen; sig egent-
lig?! H ^ forb. m. med: Hvorledes forhol-
der det sig med den Stridighed? VSO.
med hans pengesager forholdt det sig gan-
ske anderledes, end man troede

\
m. h.i

personer: Man siger og: Det forholder (eller

har) sig kun slæt med ham: i steden for:

Han er i slæt Tilstand. Høysg.S.63. hvad
det Gode betræffer, forholdte det sig med

60 Menneskens Børn ligesom med det umæ-
lende Qvæg.Æ«,-. 71.95. e.br. 2.3) O/. HI. For-
hold s; refl.: staa i et vist forhold (8)
(til), oftest i forb. m. efterflg. præp. til (nu
sj. med; f mod;

|| (jf. IH. Forhold 8.i;

GJ, nærmest gldgs.) især m. person-subj.:
komme i ell. have en vis berøring ell. for-

84*
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bindelse med; komme ell. staa i et vist af-

hængighedsforhold til; ogs. (uegl.): henholde
sig til; referere sig til. I ældre Tid da
man dog virkelig forholdt sig til Forbille-

derne, saa man . . forstod dem saaledes,

at man skulde ligne dem . . fordrede man,
at Forkynderens Liv skulde udtrykke Læ-
ren. Eierk.XIL414. (byfogden var) gemyt-
lig nedladende mod den mere velhavende
Del af Borgerskabet, med et mUdt Nik lo CLange.S.32

blotte Mueligheder, som ikke skee, og de
Mueligheder, som virkelig skee , . se. alle

muelige Tings Forholdelse i Henseende
til Virkeligheden eller Opfyldelsen. Ettere.

FT.320. Forholdende, et. (vist efter
SV. forhåUande; sj.) til II. forholde 2.2: d.

s. s. III. Forhold 2. at kende den Forbit-
rede, Rasende, fra den Glade, Jublende,
paa deres hele legemlige Forholdende.

og en Haandbevægelse forholdende sig

tu de simplere Handlende og Haandvær-
Is^ere. Schand.F.107. Sonet 40 . . drejer sig

om, at Vennen har ranet Shakespeare det

Væsen, han elskede højest . . Sonet 33 .

.

forholder sig til samme Begivenhed. Bran-
des.VIII.S15. Ingen af de tre Personers
Øjenpar mødes; de synes ikke at forholde

sig tu hversmdre. sa.MB.163. I deres Iver

For-holder, en. 1) fast støtte ell.

underlag (hammer olgn.), hvorimod en nittes

oprindelige hoved (sæthovedet) hviler under
_nitning, medens dens andet hoved (sltithove-

det) tildannes (jf I. Forhold^. Wagn.Tekn.
273. Scheller.MarO. 2) arbejder, der under
nitning støtter nitten med en hammer olgn.

DagNyh.^11,1912.4.sp.l.
Forholds-, i ssgr. ['fmrhmlWs-] især af

for at gøre Sandheden personlig glemme 20 III. Forhold (1 og S), jf. dog Forholds-skovl,

de den Pligt at undersøge, om det nu og-

saa er Sandheden, de forholde sig til.

E.øffd.E.220. (nu sj.) i forb. forholde sig
med, staa i et godt forhold til. min StiUing

er meget difficU, og jeg maa søge at for-

holde mig med Partierne. Hrz.III.255.
smst.XVIIi.381. Marie er den nærmeste
tu at arve ham, saa skulde hun ogsaa for-

holde sig med ham. sa.Sr.574.
||

(jf.lll.

skuffe, -attest, en. [IILl] (emb.) attest

om en persons opførsel ell. vandel; dels om
attest (udstedt af en overordnet) om en per-

sons (gode) forhold i militærtjenesten : Tjene-
steregl.230. MinSh-.yaOOé. dels attest (ud-

stedt af to paalidelige mænd), der bevidner,

at en ansøger har ført en hæderlig van-
del; vandelsattest. SaU VIII. 459. -befa-
ling, en. (t -befalning). [III.l] (nu næppe

Forhold 3.2; især mat.) især m. (abstr.) tings- 30 br.) befaling ell. ordre, hvorefter man skal

handle ell. opføre sig; instruks (jf. -ordre^.

Jeg haver holdet mig Eders Kongelige
Majestæts Forholds-Befalning efterrettelig.

CPBothe.JN.109. (jf. Priebst.Anmerkninger.

(1756). 10). Wand.(MO.). -begreb, et.

[III.3.1] (filos.) begreb (4.2), hvis gyldighed er

forskelligt under forskellige forhold; relativt

begreb (mods. absolut begreb^. Bagges.L.II.

88. Godt og Ondt ere Forholdsbegreber
— som alle Begreber ere det. Høffd.E.46.
-bojning, en. [lII.S.i] (gram., 1. br.) bøj-

ning i kasus (forholdsfald); deklination. Le-
vin.Gr.1.42. Tillægsordenes Forholdsbøj-
mng.Mikkels.SproglS.47. -fald, et. [III.S.i]

(gram.) form, som et nomen (substantiv, ad-

jektiv ell. pronomen) antager efter sin funk-
tion i sætningen; fald (5.3); kasus (jf. -form^.

Mikkeh.SproglS.43. SaUVIII.459. -form,
en. [III.3.1] (gram.) d. s. Bask.FS.Fort.30.

befinde sig (m. h. t. størrelse, art, tal

olgn.) i en vis (ved et adv. ell. et sammen-
ligningsled olgn. nærmere angivet) stilling

ell. tilstand over for noget andet; ogs.: have en

vis overensstemmelse med ell. paa en vis maade
svare til noget andet m. h. t. størrelse osv.

Jordens og (Mars's) Diameter . . forholde

sig imod hinanden som 1 til 5*/4. Eilsch.

PhilBrev.368. At forholde sig til hinanden,
som Aarsag til Virkning. FSO. Hvorledes 40

forholder dette Tal sig til det andet? sws<.

disse to Forslag forholde sig ret egentlig

som Ild til Yand. Eostr.G.40. Paa lig-

nende Maade forholde de mindre . . Sam-
fundsigtil destørre. VortEj.I.Indl.7. (spøg. :)

(lastvognen) forholdt sig . . til vore Fær-
redsvogne, som et Orlogskib til en Pære-
skude. Bagges.L.II.21. Goldschm.Hjl.II.173.

(sj.) abs.: være i overensstemmelse med; svare

tu. *„(du) Har det kun slet i Huset her?" 50 iSai.*FII7.459. -hensyn, et. [III.S.i] (sj.)

„Stort Slid
I
Og liden Løn." — „Din

Koftes Lapper vidne —"
|

— „At Klæd-
ningen forholder sig til Kosten." Oehl. VII.

317.
Forholdelse, en. (ænyd. d. s. i bet.

„opførsel, adfærd") vbs. til II. forholde. 1)

(jf II. Forhold; O, nu 1. br.) til II. forholde

I, især til II. forholde 1.3. Eens retmæssige
Løns, Betalnings, Forholdelse. FSO. MO.
de Følger, Forholdelse af Sandheden . .

kan have for store Kredse. Eøffd.E.392.
Den fundne Tings Forholdelse for Ejeren
forudsætter . . at Vedkommende har Tin-

gen i sin Besiddelse. Goos.II.437. 2) f til

II. forholde 2.3: d. s. s. III. Forhold 3.i. Eilsch.

Term.39. Gud . . maa kiende baade de

ifølge de udvortes Livsforholds Forskjel-

lighed og Foranderlighed, kommer det

Moralske . . ind under det Relatives (For-

holdshensynenes)Herredømme.<Si66.MorflZ-
philosophie. (1878). 45. Meyer.862 (u. Rela-

tionj. -led, et. 1) [III.3.i] (gram.) forkor-

telse for Forholdsordsled. EjælpeO. D&n.I.
200. 2) [III.3.2] (mat. ell. regn.; sj.) et af ledde-

ne i en proportion ;
proportionsled. Meyer.860.

60 -lighed, en. [III.3.2] 1) (som gengivelse af
lat.-gr. analogia; filos., nu l.br.) overensstem-

melse; analogi. Høysg.S.Y5^. En endnu fjer-

nere Lighedsgrad. er Forholdslighed eller

Analogi. Høffd.Psyk.173. ||
Upassende ell. rig-

tig overensstemmelse; harmoni, det Alminde-
liges Fuldkommenhed og Lyksalighed rei-
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ser sig af disse foreenede Stænders Flor
og rigtige Forholds-Lighed til hinanden.
jSneed.III.135. 2) (mat. ell. regn.; nu næppe
hr.) d. s. 8. -Ugning. MO. D&HJ.200. -U^-
ning^, en. [1II.3.2] (mat. eU. regn.) ligning,

hvis sider er forhold (brøker); proportion.

D&HJ^OO. -lov, en. [III.3.i] (filos.) be-

tegnelse for, at alle ting i verden staar \ for-

hold til hinanden, er relative. Høffd.Psyk.^
(1917).67J40J84. -Inndig:, adj. [III.3.2]

(foreslaaet af Ørst., men ikke trængt igen-

nem) d. 8. 8. -mæssig. Ifølge (jupiterbeboe-

rens) mere end dobbelt saa hurtige Om-
dreining, modtager han Indtrykket af sin

Himmels tilsyneladende Omdreining med
en forholdslundig Hastighed, hvilket og-
saa vU have sin Indflydelse paa dette Ind-

tryk. Ørst.I.lS8. smst.IX.lo. -1»8, adj. [CP,

1. br.) 1) [III.3a] som ikke staar i forbindelse

ell. berøring med sine medmennesker, omver-
denen; som savner rapport med omverdenen;
fremmed (for); uforstaaende. Som Følge af

deres Kærlighed til den tyske Middelalder
stod (romantikerne) ingenlunde forholds-

løse over for deres Fo\k.Fridericia.NHJ.
195. iscer om tilværelse, livsførelse olgn.: Der
er for mig noget saa forholdsløst, noget
splittet og fjernt ved Livet i Kjøbenhavn.
Éostr.US.II.3. VVed.BB.291. jf.: Overalt
føler han da om sig en Luft af Ligegyl-
dighed og Fremmedhed . . og midt i vrim-
len lever han i ensom Forholdsløshed.
smst.292. 2) [in.3.2] uoverensstemmende med
det rette forhold; uforholdsmæssig. Som Fler-
tallet af misformede og defekte Mennesker
havde han faaet en forholdsløs Interesse
for sin ulykkelige Person. BøghJ)D.1870.
258. t -maade, en. [III.l] fremgangs-
maade. Tode.ST.II.72. O -mæssie, adj.

SII.3.2]
adv. d. s. ell. (sj.) -t ell. (f) -cn (PA

^eib.US.519). overensstemmende med det for-

hold, der er ml. to eU. flere ting; svarende i

forhold (til); proportional; ogs.: tilsvarende

(jf. -svarende^, en billig og til hans havte
Møie forholdsmæssig Recognition (o: be-

lønning). Stampe.1.221. kom (Øresundstol-

den) i Statens almindelige (kasse), kunde
(borgerne) erholde en fornoldsmæssig Lin-

dring i deres Skatter og Afgifter. PAHeib.
US.514. Der udstedes Andelsbeviser, der
giver forholdsmæssig Ejendomsret i Sel-

skabet. BegnebEøbm.II.o. II
(iso^ æstet., nu

1. br.) til III. Forhold 3.2 slutn.: som har det

rette forhold ell. maal; som (m. h. t. størrelse

osv) er vel proportioneret; harmonisk; sym-
metrisk. Af Statur noget over detAUddel-
maadige, meget forholdsmæssig og kraf-

tig bygget. Seii.Pros.FJI7. 547. D&H.I.
200. I (1. br.) som grads-adv.,- angivende en
ret lav grad: forholdsvis; temmelig; relativt.

det forholdsmæssig ringe Antal af Dem,
som virkelig gjøre sig fortjente (som kunst-

nere). Heib.Intel.in.l73. Goldschm.IV.164.

O -mæssig-lied, en. (iscer æstet.) pas-
sende ell. rigtigt forhold (3.2); harmoni; sym-
metri. Forholdsmæssighed mellem Brøde

og Stxsi.Brandes.VJ27. (der) er Harmoni,
Ligevægt, Forholdsmæssighed (i skuespil-

let ). snist.1.528. Proportions-Systemet, den
indbyrdes Forholdsmæssighed meUem Le-
gemsåelenesM&al.JLange.BMJI.100. Berl
Tid.'"U1921.Aft.4.8p.4. -ord, et. [in.3a)
{efter ty. verhåltniswort; gram^ om uselv-

stændige ord, der angiver et grammatisk for-
hold (fx. artikler, præpositioner olgn.). MO.

10 nu kun : ubøjeligt ord, der, knyttet til (foran-
eU. efterstillet) et substantivisk ord ell. led,

udtrykker et forhold (især: rum- ell. tidsfor-

hold) mellem det ord, det styrer, og et andet
ord; præposition. Bask.FS.tort.33. Brandes.
FJ.35. MikkeU.SproglS.35.jf.: Et Forholds-
ord i Forbindelse med hvad der styres af
det udgør et Forholdsordsled. «m«<^9.
-ordre, en. [HI.l] (emb.; især a) d.s.8.
-befaling. Leth. (1800). Beretn. fra Kommis-

20 sionen ttl Undersøgelse afHagens og Flaadens
fremtidige Ordning. I. (1922). 29. -recrel,
en. 1) [HI.l] l.t) (nu næppe br.) forskrift
ell. regel (givet af en overordnet), hvorefter
man skal indrette sin opførsel ell. adfærd
(jf. -befaling, -ordre^; ogs.: leveregel. Birck-
ner.TrJ.56. Da Sønnen reiste bort, gav
Faderen ham mange ypperlige Forholds-
regler, som han og troligen fulgde. VSO.
MO. 1^) selvvalgt regel, hvorefter man hand-

30 ler; nu især i flt., om planer for, hvor-
ledes man vil forholde sig i forekommende
tilfælde (især: for at afværge en truende
ulykke olgn.); forebyggende dispositioner (4.i)

;

sikkerhedsforanstaltninger (nu oftest i forb.
som tage sine forholdsregler, tU gribe til

(visse) forholdsreglerj. Engelst.(RahbXBJ.
108). de af Rigsraadet foreslagne Forholds-
regler til at forsvare Landet mod de Nor-
ske. Ing.EMJII.136. Censur og andre fore-

40 byggende Forholdsregler kunne ingen-
sinde paany indføres. Grundl.(1849).§91.
(hun) bad ham tage sine Forholdsregler
saaledes, at denne Sag ikke blev offent-
lig bekjendt. Gylb.(1849).IX.8. Havde han
kjendt Styrken af Ynglingens Lidenskab
for (hende), vilde han . . have grebet an-
dre Forholdsregler, og fjernet ham fra
hende medens det endnu var Tid. Etlar.
F.70. JPJacJ.218. 2) [in.3.2] (mat. eU. regn.;

50 sj.) regel for fremgangsmaade i regning, hvor-
ved man af tre bekendte led i en proportion
finder det fjerde; reguladetri (jf. -regning^
Meyer.860. -regnings en. [m.34 (mat.
eU. regn.) regning efter reglerne for regula-
detri (jf.-rege[2).BegnebMeUJ.56. CJ -rig-
ti|P, adj. [in.3.2] (nu 1. br.) som har det
rigtige forhold (tU noget andet); rigtig;
passende. Spregenes Vellyd (bestaar) i

de passende Forhold imellem Vocaler
60 og Consonanter, og i disses forholdsrig-

tige Afvexling \xiSbjvåes.CitJ816.(Molb.
AtJiene.VI.430). Et BibUotheks passende
og forholdsrigtige Berieelse. Molb.(MO.).
-skovl, en. (jf. I. Forhold; skovllig-
nende redskab, som i tidligere tid ved kanon-
støbning holdtes for skeen for at undgaa, at
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slaggen hh med ved indhældningen af det

flydende metal i formen. MilTeknO. -skuf-
fe, en. d. s. s. -skovl. smst. S&B. GJ -sva-
rende, part. adj. [III.3.2] (1. br.) d. s. s.

-mæssig. 0rst.NaturVII.2O3. en stor Del
af (adelens) Ejendom berøvedes den uden
forholdssvarende Vederlag. Brandes.X.SSé.
Blaum.Sk.47. -tal, et. [III.3.2] 1) (især mat.)

ial, der angiver det antal gange, en talstør-

relse indeholder (indeholdes i) en anden.

GollO. Forholdstallet mellem Areal og
Hartkorn er c. 12V6. Both.D.1.85. Brandes.
IX.370. 6 (kommissionsmedlemmer) vælges
efter Forholdstal af hvert af Rigsdagens
Ting. LovNr.l5"/il905.§2. 2) (efter lat. pro-
portionalia numeralia, flt; gram.) talord,

der angiver størrelsen af noget ved forholdet

til enheden (fx. enkelt, dobbelt, tredobbelt
osv.); proportionstal. Mikkels.SproglS.ol. 3)

i delingsregning om tal, der angiver, hvor-

ledes de dele, hvori et hele er delt, forholder

sig til hinanden m. h. t. størrelse. D&H.I.200.
-tals-Talg, et. (især polit.) valg, hvor par-
tierne (efter noget forsk, regler) faar tildelt

kandidater i forhold til deres stemmetal.

Valgene af Landstingsmænd foretages ef-

ter Reglerne for Forholdstalsvalg. Gh-undl.

(1866).§40. Sal.XVIILll. jf.: F orhold s-

talsvalgmaadens Betydning og . . An-
vendelse. Hørup. 1.133. Grundl. (1915). §32.
-vis, adv. (og adj.) [IIL3.2] 1) som adv.

1.1) i forhold (til noget andet); ogs. (jf. III.

Forhold 4j : naar forholdene tages i betragt-

ning; efter omstændighederne. MO. S&B.
især knyttet til en komp. (i første sammen-
ligningsled) : at Barnet i dets tidligste Aar
lærer forholdsviis mere end i noget senere
ligesaalangt TiåsXøb.Ørst.II.113. Intet Land
sendte fornoldsviis flere . . Riddere til det
hellige Land. Estrup.EistBl.71. Hun var
forholdsviis roligere end jeg havde ventet.

Kierk.VI.310. 1.2) m. indskrænkende ell. af-

svækkende bet, til betegnelse af en ikke ret

høj, men heller ikke ret lav grad: nogenlunde;
temmelig. Saadanne Arbeider fordre . . ikke
allene et høit, men ogsaa et forholdsviis

langt og bredt Rnm. Høyen.Thorv.29. det
blev ham forholdsvis hurtig klart, at den
sære Mand gjorde Nar af ham. Schand.TF.
1.122. de forskellige moderne Retninger,
der synes at tilstræbe en forholdsvis vel-

villig Forstaaelse af anderledes tænkende.
Pont.LP.VII.129. (jarg.:) *Jeg har kun . .

|

En Enspænderseng til To,
|
Den er forholds-

vis temmelig go'. Danmarks syngendeMand.
Nr. 3.[1919].17. 2) (1. br.) som adj.: hvis stør-

relse ell. grad ses i forhold til ell. viser sig

ved sammenligning med noget andet ; relativ;

ogs.: nogenlunde, temmelig stor. En Bog, der
virkelig skal vejlede, maa omfatte . . et

bestemt, kort Tidsrum . . Æmnets for-

holdsvise Sneverhed gør ikke Bogen sne-
ver. Brandes.XII.38. den forholdsvise Stil-

hed, som var indtraadt efter de mere
stø'ienåe Lege. JakKnu.GS.69. Kongen var
blevet . . opfordret til at udøve dette for-

holdsvise Maadehold (mod den katolske kirke)

af selve Luther. Ottosen.VH.II.170.
forhore, v. [fmr'ho'ra] -ede. {ænyd. d. s.;

fra mnt. vorhuren ell. ty. verhuren; jf. for-

horet; sj., nu næppe br.) sætte over styr ved
et utugtigt levned; ødelægge ved hor. Moth.
H263. Han har ikke alleene forhoret alle

sine Midler, men og sin Sundhed. VSO.
forhoret, part. adj. [fmr'ho'raf] {ænyd.

10 d. s.; perf. part. af forhore ell. afi. af hore, jf.
VI, for- 2.8; vulg.) som fører et utugtigt lev-

ned; horagtig; ødelagt ell. svækket ved
utugt (jf. forbolet, forrippet^. Eeenb.Æ.
51. Han, hun, seer meget forhoret ud.
VSO. komme hjem henad morgenstunden,
halv fuld og helt forhoret. Hjortø.K.71. jf.:
Vi har læst for meget, vi har tænkt for

meget, jamrede de og krummede de for-

horede Bagdele. Bergstedt.A.154.

20 For-horn, et. spec. (anat.): den forre-

ste del af den graa substans, der omgiver
rygmarvens centralkanal. Sal.XV.381.
furhorne, v. [fmr'hor'na, -'ho'rna] -ede.

vbs. -ing (Sal.VIII.1139). {afi. a/'Horn; jf.

%. verhornen; naturv.) især om huden: om-
dannes til hornstof; blive hornagtig.
LandbO.Il.678. Forhornen af Overhuden.
NaturensV.191o.142. jparf. forhornet som
adj.: Hver enkelte Barde bestaar af flere ..

30 Hornblade; af disse er det yderste. Hoved-
barden, det . . stærkest forhornede. Sal.II.

578.
Por-hoved, et. den forreste del af ho-

vedet ell. (især) hovedskallen (navnlig hos

mennesker;jf.Baghoved). Moth.H277. Sax-
torph.F.60. Hans blanke Pande højnedes
af Forhovedets Skallethed. Schand.F.388.
(zool.) m. h. t. dyr, især fugle: Kjærbøll.xii.

-hnd, en. (ænyd. d. s.; efter ty. vorhaut;

40 især anat.) hudfold, som dækker hovedet af
mandslemmet, især hos mennesket (præpu-
tium; sjældnere, om lignende hudfold hos

kvinden, præputium clitoridis. Anat. (1840).
11.509). I skulle omskære Eders For-
huds Kjød. lMos.17.11. Panum.510. m.h.t.
dyr: LandbO.III.310.

\\
(bibl.) i forsk, udtr.,

der dels betegner, at en person er uom-
skaaren (hedning), dels, at han handler som
en hedning, en ugudelig, alle Hedningerne

50 have Forhud, men Israels hele Huus, de
have Forhud paa Hjertet. Jer. 9. 26. see,

deres Øren have Forhud, og de kunne
ikke give Agt.smst.6.10. i best. f.: de(n)

uomskaarne. mig var betroet, at jjrædike
evangelium for forhuden (1819: de Uom-
skaarne), ligesom Petrus for omskærelsen.
Gal.2.7(Chr. VI). Rom.2.26. || hertil (med.,

anat. ell. vet.) Forhuds-betændelse, -diyppert,

-forsnævring o/l. (Panum.47. LandbO.II.
60 193).

forhude, v. [f(or'hu'99] (fiorhue. vAph.

(1759)). -ede. vbs. -(n)lng (s. d.). (jf. ty.

verhauten; sml. Hud) ^ forsyne den un-

der vandlinien liggende yderside af skroget

paa et træskib med en beskyttende be-
klædning, især af tynde kobber- ell. zink-
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plader (jf. kobberiorhude;. Moth.H291. el-

lers skulle (skibet) have blevet liggende

at fortæres af Orme, siden det ikke var

forhudet med Kohher. FAHeibJII.43. Sø
Lex.(1808). 'den Herre . . som kan byde
den brusende Vove

|
Bryde de stærke,

forhudede Bove. Grundtv.Heimd.81. Sal.''

Y111.459. jf. (billedl.): det glatte Sind, for-

hudet, som med en Bøffelhud, mod Skjæb-
nens Sværd. Blich.IV.106.

forhadte, v. se forhutle.

Forhadning, en. [fmr'hu'9neii,-'hu9'-

neix] ff Forhuding. MotkH292. VSO. f
Forhuing. vAph.(1759)). ^ vbs. til forhude.

1) som vbs. MothM292. SøLex.(1808). Sal.*

Y111.459. 2) konkr.: beklædning (bestaaende

af metalplader eU. planker) til beskyttelse af
et (træ)skib. vAph.(17o9). VSO. Scheller.

MarO. Forhndnings-, i ssgr. (især ^)
af Forhudning (1 ell. 2). -klæde, et. art

vadmel, der lægges mellem plankerne og for-

hudningen (jf. -papir^. Harboe.MarO. -pap,
et. (fagt.) art tyndt pap, anvendt til beklæd-

ning af vægge otgn. MøUH.II.150. -papir,
et. tykt, groft karduspapir, der anvendes som
erstatning for forhudningskUsde. Harboe.
MarO. Funch.MarOJI.46. forhne, v. se

forhude.
I. For-hus:, et. t) [V.l.i] (sj.) hug, der

rammer paa (hn forreste del af noget; spec.

:

saar paa forkroppen, jo værre For-Hugg,
desbedre Efter-Sagn, (det er kun) paa Nak-
ken man faaer Skam i Krig. Grundtv.Saxo.
11.130. 2) [V.2.1] 2.1) (næsten kun fagl.) hug,

der falder før et andet; første hug. Rafn
havde Forhug (o: ret til at hugge først),

som den, der var æsket (til tvekamp), sa.

PS.1.567.
II

spec. (^ ell. fægt.) i hugning:
paradehug, der hurtigt rettes mod modstan-
deren, idet denne vil føre et hug. det er saare
vigtigt, at Recruten . . ikke selv giver
stærk Blottelse under Angrebet, fordi

Modstanderen kan benytte en saadan Feil

til at anbringe et Forhug. MB. 1832. 15.

Gymn.II.166. 2.2) (forst.) jf. I. forhugge:
forberedende (række af) hug, der frembringer
en kileformet aabning i stammen paa et træ,

der skal fældes. ForstO.
II. Forhug, et. [fmr'ho^] flt. d. s. {efter

/y. verhau; egl. vbs. til II. forhugge 2) ^
spærringsmiddel (især: til veje) af fældede

træer, der med de tilspidsede grenender frem-
efter anbringes i rækker bag hinanden; braa-
de (1.1.1); forhugning (2) at gamere Mu-
ren med en . . PaUisadering, eller ogsaa
at lægge et Forhuk der paa Stedet. MB.
1808.432. MilConv.III.128. Feltarb.43. jf.

(billedl.): *Nu tyktes dumt det (o: for nord-

mændene), ude sig at spærre
|
fra sine

Brødre (o: danske og svenske) ved Forhug
og Stene. Ploug.IIJ28.

I. for-hugge, v. [V.2] -ede. (forst.)

hugge forhug (1.2.2) i et træ. DSt.1918.71.

li. forhugge, v. [fmr'hoga] jjrcrt. -ede;

part. -et eU. (som fk. ; især poet. ell. foræld.)

-en (Moth.H298), hvortil besi. f. og flt. -ne

(Holb.Ep.1.270. Becke.HB.28). vbs. (nu næp-
pe br.) -else (Holb.DNB.34) ell. -ning (s. d.),

jf. II. Forhug. {ænyd. d. s.; efter mnt. vor-
houwen eU. ty. verhauen) \) skade ell. øde-
lægge ved at hugge. 1.1) i ahn. Mette
Skiold (blev) slemt forhugget,

|
Dengang

jeg stred med dig. Oehl.VIII.193. (de) spil-

lede ham . . det Puds, at lade de Skibe,
som var bestemt til Overfarten, forhugge.

10 Grundtv.Saxo.III.191. SophMiill.V0.5o8.
jj

(nu 1. br.) m. h. t. legemsdele: lemlæste. *For-
hugne Krøbling her frem paa sin Krykke
træder.NordBrun.ET.28. *Er hans Ansigt

|

Forhugget af det morderiske Staal? Oe/i/.

HS.179. Drachm.DM.152. 1 .2) (iscer forst.)

ødelægge noget ved (under tildannelsen, bear-

bejdeLsen olgn.) at hugge for meget af det;

skamhugge. Moth.H295.T)et Stykke Tøm-
mer er gandske forhugget. VSO. (piletræ-

20 eme) vare ikke kjønne, de vare saa for-

huggede i Kxonen.HCAnd.VIJ.88. | nu
især: ødelægge (en skov olgn.) ved for stærk
hugst; udnytte (en skov) for stærkt, een
haver ilde forhugget den Skov, som hånd
i Værge haver.DL.o

—

10—18. Skovens For-
hugge\se.PNSkovgaard.B.40. en forhugget
Skov. Drachm.KW.34. ForstO. forhugge
til upligt, se Upligt, t.3) (nu l.br. uden
for fagl. spr.) re/l.: føre et hug urigtigt (og

30 derved tilføje sig skade); hugge fejl ell.

galt. Moth.H295. Jeg forhuggede mig, og
fik min ene Haand ilde skamferet. FSO.
Kunstneren (kunde) „forhugge sig", o : tage
for meget bort af Marmoret. Sa/.Z//.4i5.

II
spec. (fægt.) i hugning: føre armen læn-

gere op (ned osv.) end nødvendigt. Gymn.ll.
166. 2) (nu 8j. og ikke i fagl. spr.) spærre
(en vej olgn.) med forhug (II), de Oprør-
ske havde forhugget Vejene, og oprettet

40 adskillige Skantzer. Holb.£>H.I.683. VSO.
MO. Forhugning, en. flt. (især i bet.

2) -er. vbs. til II. forhugge. 1) (nu 1. br.

uden for fagl. spr.) som vbs. til II. forhugge
1: vAph.(1764). især forst.: Skovenes For-
hugning lader befrygte stor Brændeman-
gel. VSO. MO. ForstO. 2) ^ tU II. forhug-
ge 2; konkr.: d. s. s. II. Forhug. (han) slap
igiennem hvad Skovfæld og Forhugning
der var kastet i Veyen. Slange.ChrIV.1233.

50 MilTeknO. Vejen, som skar igennem Bryst-
værnet og over Graven, kunde ved en
Forhugning øjeblikkelig afbrydes.DracAm.
III.16.

forhugse, v. se forhuske.
Forhuing, en. se Forhudning.
forhungre, v. [fmr'hoii'ral -ede. (ænyd.

d. s.; efter ty. verhungern; jf. VI. for- 2.2

samf forhungret; nusj.) lide mangel paa
føde; svækkes af ell. omkomme af sult.

60 Moth.H318. Han lod dem sidde og for-
hungre i Fængselet. VSO. EmilBasm.Via
delInfemo.(1913).32. forhungret, part.
adj. [fmrihoix'raO {perf. part. af forhungre
ell. afl. af hungre, jf.Yl.tor- 2.8; især GI) især
om personer: svækket ell. forpint af mangel
paa føde; udhungret; ogs.: som føler stærk
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sult ell. madlyst; forsulten. Moth.JE318.
*Jeg ligne Verden kand, naar den vil re-

formere,
I
Ved een Forhungred, der med

mad sig vil cuTere. Holb.Skiemt.B6^. *(jeg

er) mere rasende end en forhungret Biørn.

Zetlitz.Poes.1 73. den fortvivlede Befolkning,
der ikke vilde tillade, at man førte dette

Korn ud af den forhungrede By. Brandes.
XI.96. JakKnu.Q.199. Saa sørgeligt det
lyder, saa er der sku faktisk Sager, som
man ikke kan byde sin Mave — selv om
man er nok saa sulten og forhungret. A
Kohl.MP.II.276.
For-hus^ et. 1) især om købstadbebyggelse

Cmods. Baghus ell. sjældnere Sidehus.FSO.j;
(del af ^ørre) bygning, der vender ud til

gaden. Moth.H321. JPJac.II.158. 2) (nu kun
dial.) udbygning foran fagaden afet hus; ogs.

:

(mindre) rum foran indgangen til et større

rum; forhal; forværelse, der var et forhuus
for ved (1871: Forhallen foran^ tempiens
huns. lKg.6.3(Chr.VI). Ofte sad han for

sin Hytte, eller i det solrige Forhuus. Ætrc/i.

11.128. (sdjy.) forstue. Feilb.IV.15å. 3) (fisk.

ell. dial.) mindre kahyt i forstavnen af en

fiskerbaad. JMathiesen. Det nordsjell. Fiskeri.

(1853).13.
forhnske, v. [fcor'husga] (nu kun dial.

forhu(g)se. Falst.0vid.115. KSelskSkr.I.241.

Esp.83). -ede. vbs. -else. (afl. af VI. for- 2a
og huske; nu 1. br. uden for dial.) refl.: tage

fejl af noget, man skal ell. vil huske; for-

veksle ell. sammenblande (noget med noget

andet) i sin hukommelse; huske fejl ell.

galt. Falst.0vid.115. Hvis Jeg ikke for-

husker mig, var det her. Éagges.DV.IX.
338. Jeg forhuskede mig; jeg troede, at

det var Fredag, da det dog er Torsdag.
VSO. MO. Esp.83.

II
(nu næppe br.) som vbs.

VSO. Side 7 Lin. 12 er ved en Forhusk-
else brugt Udtrykket „første Conseilspræ-
sident". Madv.Ministeriet afVu 1860.(1860).
48.

forhiitle, V. [fmr'hudla] (f forhndle.

vAph.(1759). Thaar.ES.512). -ede. vbs. (sj.)

-ing (MO. S&B.). {ænyd. (som adj.) for-

hudlet,-hutlet; eft^r ty. verhudeln; j/. hutle;

nu (i rigsspr.) næsten kun (især dagl.) i bet.

2.3 i overf. anv.)

1) ("„daglig Tale." MO.) behandle noget

paa en skødesløs ell. fuskeragtig maade, saa
at det forringes ell. ødelægges derved; for-
fuske. 1.1) i egl. bet. Moth.H328. naar en
Bonde først faar de Tanker, at det nytter

ham intet at stræbe, forhutles Jorden,
hvor intet avles. Cit.l735.(Aakj.HS.289).
Skræderen har reent forhutlet denne Klæd-
ning. TiSO. MO. \.2)m.h.t.aandelig virksom-

hed: behandle (noget) uden (tilbørlig) kyndig-
hed, dygtighed, forstaaelse olgn.; forjaske;
forkludre; mishandle, uvidende Papiir-
handleres samvittighedsløse Forhutlen af

vore Classikere. Heib.Pros.X.553. vor ci-

vile Lovgivning forkvakledes og forhutle-

des i umyndige og upaalidelige Hænder.
Hørup III.199. Beethoven i sin Himmel

vilde dog ikke vredes paa hende, fordi
hun var saa fræk at forhutle hans Mester-
værk. Gjel.TiKroner.(1893).34. (sj.) m. per-
son-obj.: De forhutler jo rent det unge
Menneske . . Lad ham følge sin gode Nn-
taTlIng.LB.II.102.

\\ f gøre (nogen ell. noget)
til genstand for haanlig behandling; omtale
(mundtlig ell. skriftlig)paa en haanlig maade

;

forhaane; sjofle; rakke ned. SjeUands
10 Biskop (o : Balle) var den Eneste, der tog

til Gjenmæle (mod angrebene paa kristen-

dommen) og lod sig ustraffet paa det Jam-
merligste forhutle. Balle. (Kirkehist Saml.
V1I.877). *Med (kritikkens svøbe) nu kaade
Drenge løbe,

|
Og hugge løs i Veir og

Vind . .
I
Forhudle frek paa Prent Alt,

hvad de læse. Thaar.ES.512.

2) part. forhutlet som adj. 2.1) (nu sj. uden
for dial.) jf. bet. l.i: forringet ved daarlig

20 behandling; mishandlet; ødelagt. Moth.
H328. Gaardens ringe Jorder og forhut-
lede Skove. Blich.II.303. Bygningens ret
forhutlede Tilstand. Trap.^lV.335. Feilb.

2.2) jf. bet. 1.2: forjasket; forkludret.
Grundtv.LSk.5. Texten, der . . maatte om-
arbejdes, blev derved . . forhutlet. NMPet.
V2.459. Den, der i et uklart og forhutlet
Sprog meddeler en Anden sine Tanker.
RasmNiels.G.II.28. Rosendal.D.1.84. || m.

30 overgang til bet. 2.3; m. h. t. en persons ka-
rakter olgn.: som har udviklet sig paa en
uheldig maade; forkvaklet. Ing.EF.VIII.
18. (de) betragtede „Damerne" som for-

hutlede og forkvaklede Væsener, affaldne
fra deres Kjøns Friskhed og Inderlighed,
levende for Klrinoliner, Silketøj. Goldschm.
VI.14. Birkedal.0.1.164. jf: mit Blik (er)

hildet, min egen Opfattelse forhutlet. Ko-
foed-Éansen.KA.I.149.

\[
(sj.) m. afbleget bet.,

40 om hvad der er genstand for ens foragt, ærg-
relse, vrede olgn.: elendig (4:.i); forbandet.
*Dog hvad er Lykke, hvad er Glæde,

|
Paa

denne reent forhutlede Planeet? TBruun.
1.408. 2.3) som p. gr. af daarlige levevilkaar

olgn. er sat i væksten, hemmet i udviklingen;
daarligt udviklet; forkuet; vantreven.
at ophielpe de forhutlede Skove udfordrer
ufortrøden Flid. PNSkovgaard.B.39. forhut-
lede, i Væksten kuede Naaletræer. Drachm.

50 TJB.20. AndNx.M.7.jf.:*'Be\xB.gtåineesne
forhutlede Lemmer, | som Bukser og Ve-
sten og Spidskjolen gemmer. Drachm.UD.
35.

II
især (jf. hutle (sig igennem) samt ty.

verhudeln i bet. „gaa i hundene") overf., om
personer: forpint ell. fortrykt af fattigdom,

usle levevilkaar olgn.; som er langt nede;
reduceret; ogs.: elendig (2.i); sølle. sa.

SS. 7. Synet af (de) forhutlede Almuekvin-
der bød mig imod. Jeg kunde ikke lide

60 . . disse grimme, altid frugtsommelige eller

diegivende Væsner. AndNx. DB. 11 7. En
meget stor Del af Selvmorderne er drik-

fældige og forhutlede Eksistenser med et
abnormt Forestillings- og Følelsesliv. K
Pont.Retsmed.II.29. jf.: (de) var nu engang
Paria, det galdt at faa Ram paa dem tS
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Gengæld for deres Forhutlethed. 4rid

Nx3M.in.33. Q (sj.) om øjeblikkelig tiktand:

plaget af sjælelig smerte (sorg, berøvelse);

nedtrykt; elendig (3.2). de voksne Kvin-
der færdes saa stille omkring (uden for

den dødssyges værelse), medens Smaapigeme
trykker sig skræmte og forhutlede sam-
men. Bregend.DXJ.35.
forhverve, r. [fmr'vBr'va] -ede vbs. f

det for en Lykke, at have forhvervet os
saa stor en Yelynder. Langebek.Breve.Odé
Forhværve . . Betændte. vAph.(1759).

\\

m. h. t. udvikling af legemlige ell. sjælelige

evner olgn. iblant Menneskets naturlige
Færdigheder (er) Talen og Sproget . . de,
som lettest foThyerves. Kraft.VF.99. Den,
som forhverver sig (Chr.VI: eyery For-
stand, elsker sit Liv. OrdsJ 9.8. i perf. part.

-else ( Gram. Nucleus. 1190. vAph.(1764). io (mods. medfødtj: en ved lang Erfarenhed
MO.) eU. (nu næppe br. udenfor dial.)-{n)\ng

(vAph.(1759). FeUb.). {glda. d. s. (Rimkr.j;

fra mnt. vorwerwen | fortrænges (fra beg.

af 18. aarh.) i alm. skriftspr. af erhverve,

jf. PEMull.*406f.; uden for dial. (se u. bet. 1

slutn. og bet. 2.2 beg.) nu kun bibl., foræld.

eU. poet.; hos Kierk. spec. som mods. til er-

hverve, se u. 2a slutn^

1) søge at skaffe sig (og sine) noget (især

forhvervetFærdighed i at observereÆ^eiYm.
Physiké. At bruge alle, baade medfødte
og forhvervede Kræfter. JSneed.(MO.).
forhvervelle, adj. {ænyd. d. s.; sj., nu

næppe br.) adj. /t* forhverve 2: erhverve-
lig. Gram.Nucleus.1190. Rigdom og Ære
ere ogsaa ved lovlige Mi(fler forhverve-
lige.FSO. Forhverver, en. (ænyd. d. s.;

«/) tU forhverve 2: d. s. s. Erhverver 2.

sit udhmtme) ved arbejde; erhverve (1); 70 vAph.(1759). Feilb.1.339 (se u. Fordærver
abs.: Han var ved Herremandens Tiltræ-

delse til Godset den eneste Bonde, som
eiede noget. Den gode Orden, som hans
nye Herskab indførte, gav ham endnu
mere Lyst tU at forhverve. JSneed.J-SS.

Der kan ikke være Liighed i Riigdom,
hvor Alle have Frihed til at forhverve.
sa.(MO.). I (jf. bet. 2s) m. arbejdets løn som
obj. de ting, hvorved ieg i Fremtideneg

Lekand forhverve Yøden. LangebekBreve.78.-Xi Tid. MR.1706A41

2a}. 1 1 1 /br6. første forhverver, d.«.«.

første erhverver. NørregJ'rivatrJL78.

t fortavile, v. {efter ty. verweilen «.
tilknytning til hvile; af weUe, tid, besl. m.
Hvile) upers., i forb. m. med; om sag olgn.:

henstaa uafajori paa ubestemt tid; bero
(ILla); hvtte; vente, om slig Indførsel .

.

ikke straxen udi Retten skeede, men der-
med skulle forhvile, indtil en . . beleiligere

jeg forhværvede mit Udkomme ^»edja^f/
Br%ch.(1920).VIII.158. Feilb..

2) skaffe (noget) til veje; erhverve
(2). 2.1) forskaffe (andre noget); frem-
skaffe (især m. hensobj.). •Jeg har for-

hværvet dig et ævigt Efterminde. Fakf,
Ovid.138. 'Vi derfor tro paa Jesum Krist
. .

I

Han Himlen os forhverved. (h-undtv.

SS.III.384.fi(biUedl.)m.tings-subj.: Herre,
dit Pund haver forhvervet (1907: erhver- i) føler sig isolerede. Brand««JjT/.^^O.

forhyklet, part. adj. [fmr'hygldf] (a/I.

af\I. for- 2.3 og hykle; især O, 1. br.) især
om personer: fuld af hykleri; hyklersk. en
elendig, forhyklet Stymper . . En, der er
svag i Hoved og Lænder, stærk i Troen.
Brandes.VI.455. Eørnp.IILl52. Blaum.
AHJ79. I som beror paa ell. vidner om hyk-
leri; hyklet, en Tilstand saa slap og dum,
saa farisæisk og forhyklet, at de Bedste

vet; ti Pund. Luc.l9J6. PAHeib.TJS.249. af
Kierk. (vUkaarligt) anv. som mods. til er-

hverve 2.2: Det er Mennesket selv, som
erhverver det. Evighedens Haab, der er

nedlagt i ham, skjult i hans Inderste; men
Trængselen forhverver det. Kierk.X.115.
smst.lll. 2jz) især refl.: opnaa noget tilfor-

del for sig selv; skaffe sig; erhverve sig

(2.2). (han) bortførte alt sit Kvæg og al

t forhylle, v. (cenyd. d. s.; efter ty. ver-
hullen) gøre ukendelig ved skjulende klæde-
dragt oign.; indhylle; tilhylle; billedl.:

Sandheden er en Jomfrue som altid gaaer
forhyllet, og tør ikke blotte sig for alle.

OeconTJII.78.
forhyre, v. [fmr'hy-'ra] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (ænyd. d. s. (i bet. I.3); fra (m)nt. vor-
huren eU. holl. verhuren, jf. ty. verheuem)

sin Formue, som han havde forhvervet. 50 1) leje (noget) til andre mod betaling; bort-
lMos.31.18. Holb.Arab.lsc. »Vi har selv, og
med vort Blod, i betrængte Tider

|
For-

hvervet de Rettigheder, vi nu vil hævde.
Hrz.XI.31. 'Saa ny er Skatten, som jeg
har forhvervet, | At jeg begierer altid den
at skae. PalM.(1909).L402. Feilb. jf bet. 1:

et øde Stæd udi landet, hvor de intet

skuUe hafve andet til livets obhold, end
hvad de selv kunde forhverfve sag ved
sit Arheide.Dximetius.III.43. Etc.VL

II
m. h. t. forhold til andre. En sand ved

varende Kierlighed forhverves alleene ved
virkelig elskværdige Fuldkommenheder.
EHschJ'hilAnm.13. (han) begyndte at for-

hverve sig deres Fiendskab. Etc.VI.210.
Balle.BibJ.39. m. person-obj.: (vi) skatter

leje; udleje. I.i) t * aim. Moth.H356. Vogn-
manden har forhyret sin Vogn paa otte
Dage. FSO. 1.2) ^ refl.: (egl.) udleje sig
selv, sit arbejde (til søs); lade sig hyre
(som sømand). Om nogen Skibsfolk sig for-
hyre, og ikke ere gode for det, som de
sig udgive for. DL.4—1—4. Harboe.MarO.
Har en Sømand forhyret sig til flere, gaar
ældre Kontrakt foran yngre. LovNr.56^/é

178. 60 1892.§73. 2) ^ antage nogen (nu især: en
matros) til at gøre tjeneste paa et handels-
skib mod en vis betaling; hyre (jf. Forhyrer^
Alt det Skibs-Mandskai) , som (farer) til

Ost- og Vestindien . . skal paa Skippers
Laugs-Huus af Vaterschouten forhyres. PI.
"/el781.§L Scheller.MarO. | (jf. bet. l.s) i

V. Rentrykt »/i 1928
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udtr. lade sig forhyre ell. (nu især) i perf.

part. brugt som adj. Skipperen, Matrosen,
lod sig forhyre til Norge. FSO. MO. Sø-
folk som endnu ikke var forhyrede. J.nd

Nx.PE.1.5. Forhyrer, en. ^ til for-

hyre 2: person, som paa rederiets ell. kap-
tajnens vegne forhyrer mandskab til et skib;

forhyringsagent; hyrebasse. S&B. D&H.I.
212. ForhyrinK, en. ^ vbs. til forhyre
1.2 ell. 2. PUy61781. Scheller.MarO. hertil:

Forhyrings-agent (d. s. s. Forhyrer; Bek.Nr.

106^''U 1871. §5. Scheller.MarO.), -kontrakt

(PU^U1781.^1. Hage.HU) ofl.

Forhæftelse, en. [fmr'hæfdalsa] flt.

-r. (dannet efter behæfte (Behæftelse) og

hæfte (Hæftelse); jur., nu sj.) d. s. s. Be-
hæftelse. Byrder, der . . ere at betragte
som Forhæftelser paa Eiendommen. ^.iSjØr-

sted.Haandb.VI.238. den Hiemmel, hvor-
med Eieren ved Afhændelse eller For-
hæftelse kan raade over sin Eiendom. For-
wdn:'Vsl845.§ll. Aakj.VB.70. SaUVIII.
460. jf. Bankforhæf telse (d. s. s. Bank-
hæftelse). ASØrsted. Haandb.VI.278.

II
om

behæftelsesdokumentet: de Retter, hvorved
Adkomstbreve og Forhæftelser med Hen-
syn til faste Eiendomme skulle tinglæses.

Forordn.^ysl845.§l.

t iorhæle, v. {efter <?/. verhehlen; sj.)

(fo r) dølge; gemme; skjule. vAph.(l764).
i pass.m.refl. bet.: gemme sig; skjule sig.

*Mistrøstighed, som ønsker at forhæles,
|

Gaaer skulende igjennem Viisdoms Dør.
Ew.1.14.
Forhængs, et ell. (nu kun dial.) en

(Holb.Kh.30. Feilb.). [ifmr|hæri'] flt. d. s.

ell. t -e (Holb.Herod.89). {ænyd. forhæng(e);
efter mnt. vorhenge ell. ty. vorhang (flt.

-hånge^, jf. got. faur(a)hah; sml. V. for- 1.3

samt forhænge) stykke tøj (klæde, tæppe
olgn.), som hænges foran noget for at

skjule ell. tildække det, for at spærre en

døraabning olgn., for at lukke lyset ude osv.

(jf. I. Dække 1.3, Gardinj. Forhænget i

Templet splittedes i to, fra det Øverste
indtil det Nederste. Matth. 27.51. alting

(blev) antegnet af en Secretaire, som stod
bag ved et Forhæng. Holb.Kh.594. Skodder
og Forhæng vare anbragte for alle Vin-
duer. Kierk.VI.30. Galleriet . . var en smal
Gang udenfor Odaliskernes gyldne, farve-

rige Kamre. Der var ingen Døre, men
tykke Forhæng. Goldschm.VII.214. Skjoldb.

A.48.
II
(nu 1. br.) stykke tøj (gardin), der

er hængt rundt om en seng olgn. for at skjule

den ell. som pynt; omhæng. Forhænge til

Senge ogBære-Stoele.Holb.Herod.89. vAph.
(1759). B&HJ.200. \\ spec.(jf.u.l.'Dække
1.3; nu 1. br.): fortæppe paa teater. Wess.
69 (se falde sp. 666*''). Endelig gik For-
hænget op. Bagges.DV.X.397. Forhænget,
der ruUede ned i Mellemacterne. HCAnd.
IV.373. S&B.

II
('Qp ell. poet.) billedl. ell.

overf.: hvad der skjuler ell. tilslører noget,

danner et (for øjet) uigennemtrængeligt slør

(jf. I. Dække 4^. *Den ypperste Hedning

faldt, jeg er hevnet.
|
Ved hans Død er

Vankundigheds Forhæng revnet. Oehl.L.1.

44. Solen gik ned . . under et Forhæng
af tunge, mørkegraa Skyer. Etlar.IX.191.
JPJac.I.125. om skellet mellem liv og død,
grænsen for denne verden olgn.: Gode, kjære
Fru Praml jeg anbefaler mig nu til Deres
Venskab, til det Venskab, som vil glæde
mig endog paa hin Side af det store For-

10 hæng. Olufs.(JohsSteenstr.FN.214). HCAnd.
VII. 73. at erfare hvad for en Sandhed
der skjuler sig bag Livets brogede For-
hæng. Brandes.II.80. relig. (m. hentydning
til Matth. 27.51): *Jorden saae Guds Elske-
lige,

I
Himlens store Forhæng brast. Ino.

BSE.VII.136.
for-hængte, v. [V.1.3] {jf. ty. vorhån-

gen samt forehænge ; sj., næsten kun i perf.
part.) hænge (noget) op foran (noget andet).

20 vAph.(1764). I ældre romansk Stil dækkede
man de smalle Vinduesaabninger . . med
forhængte Tæpper. JLange.II.1.38.

forhænget, part. adj. [imr^hæii'd] {af
VI. for- 2.3 og hænge; 'sj.) om kød: som har
hængt for længe og derved har taget skade

(jf. overhængt;. D&H.I.212.
I. forhærde, v. [fmr'h^r'da] -ede. vbs.

-else (s. d.) ell. (i bet. 1, 1. br.) -ning (Vort
Hj.113.188). {glda. d. s. i bet. 2 (Mand.142),

30 jf. ænyd. forhaare sig, hærdne, størkne, for-

harde sig, være stædig, trodse paa; efter

mnt vorherden ell. ty. verhårten; sml.YI.
for- 5; j/". forhærdet) 1) bevirke, at noget

bliver fastere, stivere, ubevægeligere; gøre
ha ard. Moth.H94. nu kun (l.br.) i pass.

ell. refl.: blive haard; hærdne; stivne.
*(blomsten) Sin Skikkelse maatte forlade:

|

Til Næb forhærdede Stilken sig,
|
Til Fjær

udtaktes dens Blade. Staffeldt. 112. || (jf.

40 Forhærdelse 1, forhærdet i) om dele af
legemet: blive haard, stiv ell. ubevægelig ; især

om huden: fortykkes. Senerne forhærdes.
Knoklerne forstene (naar man ældes).Kierk.

X.210. Huden under Fodsaalen forhærdes
ved Gangen. MO. D&H. jf. : Ligtorne, (der)

kun bestaa i en Forhærdning af Huden.
VortHj.II3.188. |l (jf.bet.2; sj.) refl.: faa
kraft ell. styrke. *aarlig sig forhærder og
forstærker | Din Ærestøtte, AntoninI Tra-

50 jan 1
I
Og rage frem som Kunstens Un-

derværker. Oehl.L. 11.37. 2) (jf. Forhær-
delse 2, forhærdet 2; især bibl. (relig.) ell.

højtid.) overf. anv. af bet. 1 ; m. h. t. en per-

sons (følelses- og) viljesliv: gøre ubøjelig
ell. ufølsom; gøre haard. de fleeste føre

sig heller op som ivrige Skolemestere
end Veyledere, og derved heller forhærde
end bøye Gemytterne. Holb.Ep.I.314. Er
det muligt, at Kunsten kan forhærde os

60 mod de bedste ..Følelser? Oe^Z.riecA;.J.309.

*De Prygl, som du af Kammerater fik,
|

Forhærdede din Sjæl, den barnlig-bløde.

PalM.(1909).II.43. AndNx.DM.V.146. jf.:
*Ak, Graad forhærder kun den kolde Af-
skye. EukV.217. (bibl.) i forb. som for-
hærde sit hjerte, sin nakke, være eH.
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blive forhærdet. Pharao forhærdede sit

Hjerte end denne Gang og lod ikke Folket
iBxe. 2MQS.8.32. Eolb.Mel.V.9. (manmaa)
aldrig forhærde sit Hoved eller Hierte mod
de lette Slag af (naturens) Talisman. Bag-
ges.L.II.198. forhærder ikke Eders Nakke
som Eders Fædre, giver Herren Haanden
og kommer til hans Helligdom. -2£røn.50.8.

Grundtv.PS.VI.72. En ugudelig Mand for-

hærder sit Ansigt; men den Oprigtige, han
befæster sin Yei.0rd8.21.29. H refl.: gøre
sig haard (over for noget); ogs.: trodse.

Han er viis af Hjerte og stærk af Kraft;

hvo forhærdede sig imod ham, og havde
Fred ? /06..9.4. den Ugudelige forhærder
sig indtU det Sidste, dersom han ikke yd-
myger sig. Mynst.Betr.lI.386. KLars.AH.
184. 3) t (sj.) m. h.t. straf olgn.: gøre tun-

gere at hære; gøre haardere, værre, of-

fentlig Straf forhærder gemeenligen den
Strafværdiges Skam. Hørn.Moral.I.90.

II. forhærde, v. se forhærge.

t forhærdelijc« f^dv. (ænt/olforhærde-
lig(e), -ligen) til I. forhærde 2: haard-
nakket; trodsigt, (de) som forhærdeligen
hænge ved nogen vitterli Kætterj.DL^—
5—25. Forhærdelse, en. flt. (især i bet.

1) -r. {cenyd. forhær(d)else; egl. vbs. til I. for-

hærde) 1) (jf.l.torhærde i; med.) det at

vævene taber deres blødhed og elasticitet og
bliver haarde og seje (jf. Degeneration, For-
kalkning^; iscer: fortykkelse af huden;
ogs. (mere konkr.): sted i legemet, hvor en
saadan degeneration ell. fortykkelse har fun-
det sted; knude, de Knuder, Forhærdelser,

ja Kræft selv, hvortil denne Trykning kan
lægge GTunden.Tode.ST.n.22. OLBang.T.
22. MøllH.1.173. jf. (m. overgang tU bet. 2):
naar da alle Fordommes Baand vare løs-

nede, naar alle aandelige Forhærdelser
vare blødgjorte (o: ved Sokrates' hjælp).

Kierk.XIII.272. 2) (især ^) til 1. forhærde
2: det at være forhærdet (2); haardhed;
forstokkelse; trods, (hedningerne er) frem-
medegiorte fra Guds Lov formedelst den
Vankundighed, som er i dem, formedelst
deres Hiertes FoThæTåelse.Ephes.4.18. 'Af-
gudernes Dyrkere, |

Forhærdelsens og
Trodsens Børn. Hauch.SD.1.180. Forhær-
delse er Forblindelse, der har sat sig fast,

er gaaet over i Kød og Blod. HøffdÆ.lll.
forhærdet, part. adj. [fmr'hBr'da/] (nu
kun dial. forhæret. Moth.ÉOé. fhorsen.43).
(c/lda. forhæret i bet. 2 (Suså.08); jf. forhær-
dig samt I. forhærde) 1) (nu 1. br.) jf. 1.

forhærde 1 ; om dele af legemet, især huden
(sml. Forhærdelse 1^: den sædvanlige Føl-
ge af misbrugte Spirituosa; den underste
Mavemund var ganske lukket og forhær-
det. Tode.ST.1.66. selv om (ligtornene) ere
forhærdede og smertefulde, bør man und-
gaa ætsende Behandling. VartHj.lI3.188.

2) (især O ell. relig.; sml. Forhærdelse 2)

jf. I. forhærde 2; om en persons følelses-

eU. (især) viljesliv: som er blevet ufølsom
-eli. ubøjelig; især m. moralsk bet.: som ikke

vil forbedre sig; uforbederlig; forstokket.
dette Folks Hierte er blevet forhærdet
(1907: sløvet^ og med Ørene høre de
tungt, og deres Øine have de tiliukt.Matth.

18.15. 'Forhærdede Tidsel-Gemytter,
| Saa

stive som Tome og Støtter. ^ror8.ii. 'Hyr-
der! ganger i Bethlehem ind,

| Og rører
det kolde, forhærdede Sind. Oehl.L.I.177.

Et lastefuldt Menneske kan tilsidst blive

10 forhærdet, saa at ingen Advarsel mere
kan virke paa ham. Katek.§50. saadanne,
som er forhærdede i Synd og kun finder
Glæde ved at synde. P<mt.LP.Vni.241.
Thorsen.43. (speg.:) Naturligvis var Tøm-
rermester D. ikke en saa forhærdet Lyri-
ker, at han modstod Fristelsen tU at sælge
sin store Grund i Parceller. ScAanrf. FK.
129. I (sj.) m. overgang til bet. 1; billedl.:

haard; trodsig; genstridig. *de sled sig

20 til Føden | af Hedens forhærdede Jord.
Børd.GKMI.46.

|| f m. afsvækket bet, i

udtr. for stærk ærgrelse, vrede olgn.: for-
bandet; infam, mand kand aldrig betroe
de forhærdede Piger det ringeste. Phønixb.
TC.lI.Nr.8.7. Det er en forhærdet, afskye-
lig Vane . . saaledes at søge idelige An-
ledninger til at forlade sin }A2^.Qrie.PAHeib.
US.91. t forhærdig, adj. (ænyd. d. s.:

jf. forhærdet) d. «. s. forhærdet 2. Du for-

30 hertige skielm. Beenb.Æ.49.

t lorhærge, v. (ffWa. forhær(i)æ; jf.
mnt. vorheren samt VI. for- 5) ødelægge (et

land) i bund og grund ved plyndringer olgn.;

hærge, forhærge: Moth.É362. (den sven-

ske hær kunde) falde ind udi Skaane, og
der forderve og forhærde Landet. iSZan^«.

ChrIV.209.
forhøje, V. [fior'hmi'a] forhøje. I^øys^.

AG.99. -ede. vbs. (nu næsten kun i bet. 2)
40 -else ell. -(n)iiig (s. d.). {cenyd. d. s., glda. for-

høuæ; efter mnt. vorhogen, jf. ænht. ver-
hohen samt ty. erhohen)

1) t egl. bet. t.l) (især (9) give en større

udstrækning i højden; gøre højere. Moth.
H376. 'Dyb faldne Snee forhøier høie Fiei-

de. Zetlitz.Poes.o. en Have . . mod Vest be-
skyttet af et Dige, der var forhøjet og
styrket med tætte, dobbelte Rækker af den
haardføre Hyld. Goldschm.VIII.308. 'dag-

so lig føjes
I
Sten over Sten paa alle fire

Sider;
|
Og aarlig Mausoleets Top forhøjes.

Drachm.D.89. | f fylde (en tønde med sal-

tede sild olgn.) for at erstatte, hvad der er

svundet (under saltningen) ; (nu:)pakke paa.
Hiibertz. Aktstykker vedk. Aarhus. II. (1845).
XIV. „endnu ibrug." 8m«f.7. 1.2) (ofte m.
overgang til bet. l.i; nu 1. br., jf. dog Feilb.

1.343) især m. h. t. terrænoverflade : give no-
get en højere beliggenhed (i forhold til no-

60 get andet, især til dets tidligere stilling);

hæve op (over noget andet); løfte. I Kir-
kens øverste Ende er Choret afdeelt ved
Gulvets Forhøyelse (o : ved at gulvet er hce-

vet) og ved et Tralverk af Jern. jBPon^.
Atlas.II.105. udenfor begge (rækker afrør)
plantes endvidere E^littag eller lave Rør,

36'
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forat forhøie Grunden og styrke Klitten.

Andres.Klitf.299. f i pass. m. refl. bet. : hæve
sig; højnes. Grunden af Engene voxer til

og forhøies. Schytte.IE.II.124. fpart.ioT-
højet som adj.: som ligger højere (end noget

andet); som hæver sig (op over det omliggende
terræn); fremspringende, kun halv synlig

paa Skuepladsen, sees en forhøiet Udkant,
et lille Forbierg (Ew.Y.123: et høit Næsj.
Ew.Y.297.

II t forsyne med hukler, ophøjnin-
ger; i /br6. forhøjet arbejde, genstande,

hvis overflade frembyder (mange), ved kutist

frembragte, bukler ell. ophøjninger; ophøjet

arbejde, forhøjet Arbejde i . . Snitning,
Støhning. vAph.(l?72).II.356. smst.1.443. ]|

(bygn.) give (en hvælving olgn.) en tilspidset

form. smst.II.501. nu kun i forb. som for-
højet bue, bue, hvis toppunkt ligger højere

end den halvcirkel, der gaar gennem veder-

lagene (jf. fortryktj. ForklMurere.l9. SaU
IV.215.

2) overf. 2.1) f opflytte i en Jwjere rang-
klasse; ophøje, hånd (var) af Tsaren . .

bleven forhøjet tU Gehejme Raaå.JJuel.
153. 2.2) f m. h. t. farve: gøre lysere, kla-
rere ell. livligere (jf. fordybe 1.3^. vAph.
(1759). vAph.(1772).I.531. || m. overgang
til bet. 2.5: Nu seer hun sig frygtsom om-
kring, og nu forhøie hendes Kinder deres
YaxvQ.Ew.VII.13a. 2.3) (jf. fordybe 1.4;

især J^) m. h.t. lyd ell. tone: gøre højere.
det dobbelte Kryds forhøier en halv Tone.
MusikL.(1801).90. MusikL.I.19.

|| (nu 1. br.)

m. h. t. stemme; ofte (m. overgang til bet. 2.5):

gøre stærkere; forstærke; hæve. Moth.H
376. „Hr. Vagtmesteren er dog vel hjem-
me?" lagde han til med forhøiet Stemme.
Winth.VIII.49. 2.4) m. h. t. tal, især m. h. t.

betaling olgn.: gøre højere (ved paalæg);
lægge paa. naar Prisen er engang for-

højet, bliver den altid staaende, omend-
skiønt Vårene kand faaes for den halve
Deel ringere. Holb.Jean.lII.4. Barattes og
Florettes Baands Forhøyelse i Told en. ^dr.
^^Iil762.sp.6. Slagterne har faaet deres Taxt
forhøiet. VSO. af disse Grunde har man
ansat Dem til saa høi en Skat, og den
bliver snarere forhøiet end forringet.jffaitcA.

VI1.406. *De Striker er' sgu stygge nok,
|

Men Mestrene er' tykke nok
|
Og skulde

med Fornøielse | Gi'e Svendene Forhøi-
else.Rantzau.D.Nr.42. faa sin gage, løn
forhøjet

i

til forhøjet pris ell. (dagl.)

til forhøjet, m. h. t. teaterbilletter olgn.,

især: til den for forhaandssalg gældende høj-

ere pris. Heib.Pros.VII.361. (han) tog mig
hen til forhøiet Pris. Jeg saae Mazbek.
FritzJilrg.nr.11. jeg maatte tage billet til

forhøjet
i
2.5) (især Oj m.h. t. (støtrelses-)

grad olgn.: gøre større ell. kraftigere; for-
stærke; forstørre; forøge. *Lad mig for-

høie Nydelsen ved DvælenlOe^^.^. V.5. 'Per-
ler og ædle Stene forhøiede (kædens) Glands.
Eauch.SD.II.229. Han forhøjede sin Be-
tydning i sine Venners Øjne ved at for-

tælle, at han havde faaet Tæring. Tops.I.

231. Om Forhøjelse af de almindelige
Straffe for Legemskrænkelser. Goos.I.104.

2.6) O (jf. bet. 2.5^ m. kvalitativ bet: gøre
finere, ædlere, skønnere olgn.; forfine; høj-
ne. Jeg kalder det Forhøielse i Tanken,
naar den faaer ved Konsten meere Efter-
tryk og Fynd, end den vilde have faaet,
dersom den var fremsat ligefrem i sin na-
turlige Skikkelse. Basth.GT. 193. (jeg) er

10 aldeles ikke i Tvivl om, at det ikke vil
være en Forhøjelse af Livsvilkaarene her
i Landet, om vi ombyttede 01 med Bræn-
devin. iyør«^.JJ..908. jf.: (han) nyder den
Livets Forhøielse at være uundværlig og
den rige Forudfølelse af at ville blive sav-
net i Døden. Kierk.X.55.
Forhejelses-teg:!!, et. ^ til forhøje

2.3: tegn, der forhøjer den node, foran hvil-

ken detstaar; kryds. MusikL.(1801).90. Mvt-
20 sikL.1.432.

Forhejningf, en. [fcDr'hmi'neii] (i For-
højing:. vAph.(1772).II.339). flt. -er. (vbs.

til forhøje; jf. mnt. vorhoginge samt ænht.
verhohung, ty. erhohung) 1) f som vbs. til

forhøje: det at gøre (noget) højere (større,

kraftigere osv.). Moth.H378. Kongen (love-

de) at dend paa-ankede Forhøyning (af
øresundstolden) skulde ophøre. Slange. Chr
IV.737. vAph.(1759). 2) f (bygn.) til for-

30 høje 1.2 slutn.: afstanden mellem en hvæl-
vings toppunkt og dens grundflade ; pilhøj-
de. vAph.(1759). vAph.(1772).II.99. 3) (jf.
forhøje l) konkr.: sted, som ligger Jwjere i

forhold til omgivelserne. 3.1) (især O, jf.
dog Feilb.) sted, der ligger (noget) højere end
det omliggende land, terræn; især: (naturligt
ell. kunstigt frembragt) fremspring i jord-
overfladen af ringe udstrækning og højde.

PAHeib.Sk.III.370. hendes smaa Fødder
40 foer over den knudrede Vei uden at føle

dens skarpe ForhøimngeT.Gylb.KV.Sl. San-
det falder allevegne, hvor det finder Læ,
og det er ligemeget, om det er en For-
høining paa eller en brat Fordybning i

Jordens Overflade.Andres.Klitf.SS. Lydløst
for det lette Kj øretøj hen over den bløde
Sne . . Som Taagebilleder gled Træer,
enkelte Huse, Forhøjninger som Gærder
og Bakker forbi. Schand.F. 208. 3.2) op-

50 højet plads (især: plankegulv ell. stil-

lads), hvorpaa tilskuere kan sidde ell. staa,

hvorpaa et orkester er anbragt, ell. hvor san-
gere optræder osv. (jf. Estrade, Tribunej.

Paa en Forhøining midt i Værelset stod
den sorte Kiste under et Slags Himmel.
Gylb.KV.46. da stod Kongen paa Forhøi-
ningen (Chr.VI: hos støtten^, som Skik var.

2Kg.ll.l4. en ganske ung Pige, der netop
traadte ind deroppe paa Forhøjningen (o:

60 sangtribunen). Drachm. F. I. 64. Musikken
standsede øjeblikkelig og kravlede ned
ad Forhøjningen. Wied.S.315. || især: op-
højet siddeplads (i en vinduesniche) foran
et (højtsiddende) vindue, oftest bestaaende af
et større (flytteligt) skammellignende møbel;
vinduesforhøjning, -skammel. VSO.
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naar hun sad paa sin Forhøjning ved Vin-
duet og strikkede . . og aldrig saå gjennem
Hornbrillerne ud i Gadespejlet.ScAand^iJ.
133. Bang. T.9. jf. (spøg.) : hans Forlovede .

.

var en stilfærdig Forhøjnin^pige med
Strikketøj og Strøtanker. Leop.HTJ12. 3j)

jf. forhøje 1.2 slutn.: udbulet dl. ophøjet
sted i en tings overflade; fx. (anat.) i forb.

krydsbenets forhøjning, d. s. s. For-
bjerg 2.5. Sal.*XII.16. I t bukkel (1), re-

lief olgn. vAph.(1759). sa.(1772).II.356.
Forhejning^s-san^erinde, en. [3.2]

(spøg. ell. nedsæt.; gldgs.) varietesangerinde;

syngepige. Bøgh.IIl.343. de nedringede og
opskørtede Forhøjningssangerinder.Ordfc/S.
Forher, et. [f(or"hø-V] Høysg.AG.40.

flt. d. s. ell. (nu sj.) -er (Ctt.l?0'5/KbhIHpl.
V.794). Kierk.XIII.467. Schand.BS.443).
{ænyd. d. s.; efter mnt. vorhor ell. ty. verhor;
egL vbs. til forhøre) \) f til forhøre l.i: det 20

at høre (opmærksomt) paa, hvad nogen har
eU anføre ell. fremføre; paahørelse. *som
nu Adam selv vil stille deres Trætte,

|

Den grønne Crocodil for hannem gaaer i

Rætte,
I
Med stor Alvorlighed hånd beder

om FoT\iør.Helt.Poet.26. | om audiens. Slan-
ge.ChrIV.370. i Steden for . . at levere
(projektet) til en Page, begierer han selv
Forhør hos Kongen.CPBothe.MQ.IlJ220.

\\

(jf. bet. S) om paahørelse, bedømmelse af en 30

aimisprædiken olgn. saadanne, saavel in Éxa-
mine som ved Prædikens Forhør, vel prø-
vede FeTsoneT.Forordn.yal707.§4. 2) tU
forhøre I.2: det at udspørge ell. udfritte nogen
for at faa noget at vide; især (jur., i Ia)v

''/il909 erstattet af Afhørelse, Afhøring;."
udspørgeise af vidner olgn. for at faa
en sag opklaret eU. (spec.) afhørelse af
en person i en (inkvisttorisk) straffeproces;

øgs.: retsmøde, hvor der foretages afhø- 40

ringer, (ofte i forb. som komme, tage,
være i ^f under. IfO.; forhør, holde,
optage forhør over;. DL.2—9—26. 'Pan
. . Havets Frue lod for Jupiter indstævne.

|

En Dag benævned til det store Forhør
blev. flott.3fcfam.90. Efterat (delinkventen)

under Forhør eller for Retten har giort
sin Bekiendelse, (som altid bør skee uden
Baand og Tvsu[ig).Forordn.*'/sl751.§2. Det
er en slet Dommer, der dømmer først, og 50

holder Forhør bag eiter. PAHeibjSk.I.117.
Forhører vare optagne angaaende det for-

mentlige Tyveri. Kierk.XI11.467. en Træl,
der stadig kommer i Forhør (^ C/tr.7J: bli-

ver stedse hudstrøgen; . . fattes (ikke)

Eih\eTjSir.23.12. MinCirk.^*/9l910. pinligt,
skarpt forhør, se u. pinlig, skarp. | (1.

br.) mere konkr.: skriftlig beretning om et

forhør; uddrag af en forhørsprotokol. Sø-
hngsA.(1752).§962. Naar man læser For- 60
hører, sættes man ofte i Forundring ved
den Snildhed, (forbryderne) have brugt
ØrstJX.100. 3) (nu kun dial.) tU forhøre
Jj dutn.; i forb. som gaa (til præsten)
i forhør, gaa tU præsien (for at blive over-
hørt);gaa til konfirmationsundervisning. Jun-

ge.379. Blich/1905-07)JI.45. MDL. FeUb.
4) t til forhøre l.s: undersøgelse; i udtr.

som tage (en sag) i ell. op til forhør,
(jf. u. bet. 2; und^iøge (en sag). 'Omsider
tog man for slig vigtig Sag at stevne,

|

TU Facultetet selv, som lod en Tid be-
nevne,

I
Paa hvilken til Forhør optoges

saadan Sag. HolbJ*aars.53. at dømme, rose
og laste efter eget Tykke, og, uden at

t^e enten Tingen i Forhør, eller Billig-

heden i Raad med ^gJ'alst.0vid.a4^. Slan-
ge.ChrIV.1322. | t * forb. regnskabs
forhør, gennemgang af et regnskab sam-
men med regnskabsføreren; ogs.: revision.
DL.2—22—52. Forlier-, t ssgr. se For-
hørs-.

forhenre, r. [fmr'hø-'ra] -te. vbs. (L br.)

-else (Rahb.E.V.370. EBrand.UB.47), jf.
Forhør. {ænyd.glda. d. s. (KalkJ.644.VJ280f.
Mand.106); fra mnt. vorhoren eU. ty. ver-
horen)

1) især m. person.-obj.: høre (opmærksomt)
paa, hvad nogen har at anføre; høre ens rede-

gørelse ell. vidnesbyrd. I.l) (jf. Forhør 1;

nu næppe br.) i egl. bet.; f spec. om en over-

ordnet: høre paa ens beretning; ogs.: give
audiens, (kongen fik ikke) leilighed tal . .

mig i særdeeilshed at forhøre. JJue/.^5^.
vAph.(1759). I t m. tings-obj.: paahøre
(en redegørelse olgn.). Deres Forslag blev
baade strax forhørte og antagne. S/an^e.
ChrIV.359. I (efter ty. verhoren; jæg., sj.)

lytte efter, passe paa (agerhønsenes kat-

eten). VigMøU.HJ.196. \:2) udspørge en for
at faa noget oplyst; udfritte; (1. or.) i egl.

bet. (nu oftest opfattet som uegl. anv. afjur.
spr., jf. fig. gruppe). MothM386. HøysgJS.
163. (han) var flov over at staa der som
en Skoledreng, der . . bliver spottende
forhørt af en nærgaaende InkvisitorjSc/ian(i.

AE. 61. I iscer: udspørge (nogen) for at

faa en retssag opklaret; holde forhør (2)
over (i jur. spr. nu erstattet af afhøre;. DL.
1—13—25. da befoel Øversten ham at fø-

res i Fæstningen, og sagde, at man skulde
ved Hudstrygelse forhøre ham. ApG.22.24.
•Ved Døden ei man døer, — man føres

|

Kun hen et Sted for at forhøres. Winth.
ED.143. forhøre pinlig(en), se u. pin-
lig- I t (jf- Forhør 3; undersøge ens kund-
skaber; eksaminere; overhøre. Det var.,
at ønske, at (børn) udi det første (:>: mo-
ral) bleve forhørte og confirmerede som
Mennesker, og udi det sidste (o: teologi)

som Christne Mennesker. flott.Jfr/cr. 48.

•Forresten er hun ei hedensk meer:
| Af

Bisp hun kan, om I vil, forhøres. Ing. VSt.
^^8. I t (jf. bet. Ijs) m. tings-obj.: faa kund-
skab om noget ved forhør (jf. u. aihøre siutn.).

Vegrer nogen Skriver sig motvilligen i .

.

Protocollen, at indføre noget forhørt Vid-
nisbyrd.i)LJ—8— 7. 1.3) f m. tings-obj.:

søge at opklare (en sag) ved forhør olgn.;
undersøge, have I fordømt en Israels daat-
ter, og have ikke forhørt (1871 : undersøgt;
sagen, eller erfaret noget klart derom? St«.
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13.48 (Chr.VI). Moth.S886. Stampe.II.117.

II
forhøre et regnskab, gennemgaa det

med regnskabsføreren ; ogs. :revide r e. Regn-
skaberne, som skulle sluttis til den første

Maji, Aar efter Aar, forhørte og under-
skrevne af Kirkens Forsvar og Provsten.
DL.2—22—13. VS0.V.R71.

2) (søge at) skaffe sig underretning om
noget ved en forespørgsel. 2.1) (nu især tp,

jf. : „daglig Tale." MO.) henvende sig (per-

sonligt ell. gennem andre) til nogen for at

faa noget at vide; (søge at) faa oplyst ved
(direkte) forespørgsel; høre (om noget); fore-
spørge (i forb. m. præp. om ell. m. afhængig
spørge-sætn. som obj. ell. (nu sj.) m. ubest.

pron. som obj.). At forhøre noget hos een
for en anåen.Eøysg.S.69. Du maa først for-

høre hos ham, om det er ham nu beleiligt.

VSO. Familien er der nu ikke noget i

Vejen med, det har jeg forhørt hos Gene-
Ta\Konsu\ens.KLars.KÆ.12. dukunde gerne
forhøre (om), hvad en barbermaskine ko-
ster

i
jeg skal gerne forhøre (paa posthu-

set), om der er kommet brev, eller hvor-
naar det kan ventes

\ i forb. lade for-
høre (om noget), de maa lade sig ind-
finde personligen, eller i det ringeste een
Gang om Dagen ved deres Bud lade for-

høre, hvorledes Madamen haver sovet
i Nat. IIolb.Ep.IV.448. underhaanden lod
(kongen) forhøre om hans Udsigter. Troels

L.X.43. 2.2) « VSO.(1802)) refl.: høre sig

for; spørge sig for (i forb. m. præp. om
ell. især m. afhængig spørgesætn. som obj.).

*I vil ikke
|
Forhøre Jer, om Husets Folk

er hiemme?Hrz.KRD.41. (hun)]iavåe glemt
at forhøre sig om, hvem der boede i det
løjerlige gamle Éus. Schand.BS.254. han
forhørte sig nærmere derom. i><felf. Feilb.

IV.XXXV.
3) (nu 1. br. uden for dial.) refl.: opfatte

eU. forstaa et ord, en udtalelse olgn. urigtigt;

høre fejl, galt. Moth.H386. *„Hvad? Kom-
mer De ?" — „Neil | Der er slet ingen." —
„Saa har jeg forhørt mig (Oehl.XlV.161:
saa tog jeg feil^." Oehl.Røverborgen.(1814).
76. Der har jeg forhørt mig.MO. S&É.
især i talem. man kan vel forhøre sig, men
ikke forspørge sigolgn., se u. forspørge.

||

(sj.) som vbs. : en Fortalelse, Forhørelse o.

s. V. . . der ved øieblikkelig munter Op-
fatning og Benyttelse meget let , . bliver
til Mundheld. Rahb.E.V.370.
Forbers-, i ssgr. (f Forhør-, fx. i For-

hørdag, -sa\(vAph.l759), -stue (MR.1830.4.
1850.174) ofl.). (især jur.) af Forhør 2; af
de mange ssgr. anføres kun enkelte ndf.
-dommer, en. om den dommer, der (i in-

kvisitorisk proces) holder forhør over den an-
klagede (i LovNr.53^ysl909 og LovNr.90^'-U
1916 bruges i st. f. Dommerj. MO. Han vred
og snoede sig, han nægtede og løj; men
det hjalp alt sammen intet; thi Borgmeste-
ren er en skarp Forhørsdommer.^er^'s.jPM.
159. en Forhørsdommers Ære er Tilstaael-

ser. Eørup.II.62. -protokol, en. S&B.

For-hest, en. [V.2.8] (1. br. uden for
dial.) oftest i best. f.: begyndelsen af efter-

aaret (jf. Efterhøst 2). vAph.(1764). Om
Vaar og Sommer og Forhøsten var der
endda ikke saa faa Levninger af Blomster
(i den gamle have). Schand!SB.88. AndNx.
PE.I.190.

for-i, adv. se IV. for 19 (spJ89").
forige, adj. se forrige.

10 forile, v. [fmr'i'la] -ede. (Jf. ty. vereilen;
nu næppe br., sml.: „Bruges undertiden."
VSO.) refl.: d.s.s. forhaste sig. Moth.l40.
VSO.
For-ilte, et. [V.2.i] (kern.) det mindst

iltholdige af to basiske ilter. S&B. LandmB.
1.22. -ind, adv. se u. IV. for 19 (sp.l89^^).

forinden, præp., konj. og adv. [fmrien-

(9)n] (ænyd. d. s. som præp. og konj. (Da Vi-

ser.nr.204.1.nr.208.3), glda. æda. for innæn,
20 oldn. fyrir innan, som præp.) 1) som præp.

(„affectert og unyttigt, eftersom inden kan .

.

være n6k.'^Høysg.S.288) l.i) (nu næppe br.)

m.h.t.sted: inden for. Moth.F286. *Hvi
fiæler du dig forinden lukte Børe?LThura.
Poet.299. »Alt klart forinden Borde. Oehl
AV.89. *l bliver

|
Forinden disse Mure,

og forlader
|
Ej Towerl Blich.JohGray.101.

Heib.Poet.1.283. 1.2) (nu 1. br.) m. h. t.tid:

egl. inden for et vist tidsrum; før forløbet
30 af. forinden fåe dage. Moth.F287. *(jeg øn-

skerDem) EnMand forindenAar IJBa^t/er.ZI.

521.
II
m. h. t. tidspunkt: før indtrædelsen

af. Kierk.X.256. Forinden Skydningen in-

strueres Skytterne. Skyderegl.53. Forinden
Uvejr skriger (løvfrøen) mere end ellers.

Frem.DN.552. 2) GJ som konj.: førend; in-
den. *Maaskee mit Legems Hytte falder,

|

Forinden Solens Lys gaaer ned. SalmHus.
390.2. maa jeg nu ikke, forinden De spad-

40 serer, tale et Ord med Bern. Heib.Poet.VI.
420. Forinden Finantsloven er vedtagen,
maae Skatterne ei opkTæyes.Grundl.(1849).
§52. *jeg byder et Kys Dig forinden jeg
gaar —

|
ret andet ejer jeg ikke. Drachm.

DD.167. Aakj.VF.93. 3) som adv. 3.1) m.
h. t. sted: i det indre af ell. paa den indvendige
side af noget; indvendig; indenfor. *(lu-

sene) gnaved ham allevegne . . |
Saavel for-

uden, som og toTmden.Blich.(1920).IV.214.

50 (han kom) til en Dør (som han) kunde see
der sad en Nøgle i forinden. Ing.LB.III.
147. *Udvendig er den (o: en borg) gam-
mel,

I

Forinden er den ny. Winih.X.316.
*Beruset af den lette Gas forinden,

|
Hen-

dandsed nu Ballonen som til Bal. PalM.
(1909).III.18. Haandgern.158. Feilb.

\\
(nu

1. br.) abs.: inden døre; inde. *Alt for-

inden (er saa) vel forvaret. Pa^ilf. i F.i8.
Der var ikke hyggeligt foruden; det var

60 ikke heller stort bevendt med Hygge-
ligheden forinden. Tops.III.90. 3.2) m. h. t.

tid (jf. bet. 1.2 slutn. og 2): forud for et

nærmere angivet ell. antydet tidspunkt ; in-
den dentid ; først. Moth.F286. VSO. Bran-
des.TD.49. Da Moder døde, havde Fader
og hun kun været gifte i syv Aar. Min
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lille yngre Søster havde de mistet tre

Fjerdingaar formåen. KLars.AH.14. FeUb.
for-indtagen, part. adj. [V.2.i] {efter

tv. voreingenommen; nu næppe hr) sompaa
forhaand har en mening om ell. er gunstig

ell. ugunstig stemt over for nogen ell. noget;

forudindtagen.Moth.T20. 'Dog gaves nogle
blant de Vises liden Skare

|
Som meer

skarpsindige, mindst forindtagne vare. S/c

Vid.IV.202. 10

Foring, en. se II. og III. Fodring.

t forirre, v. -ede. vbs. -else (VSO.).
{efter ty. verirren) refl.: fare vild; komme
paa gal vej; ogs.: komme i vilderede m. h.

t. noget; tage fejl. MothJ54. Deri maa
han vist have lorirret sig. YSO.
For-issestilling, en. (med.) stilling

af fosterhovedet under fødselen, hvorved for-

reste, firkantede fontanelle viser sig midt i de

udmdede bløde fødselsdde. AStadf. Det me- io

kaniske Misforhold underFødslen. (1872). 258.
LeopMeyer. Det normale Svangerskab. (1899).
158. -i-Tejen, adv. se u. IV. for 19 (sp.

19æ').
forivre, v. [fmr'iu'ra; o^s. -'i'vre] -ede.

vbs. -else (MothJGO. MO.). {afYl. for- 2.i og
ivre ; jf. ty. (sich) vereifem) nu kun refi., f
dep. (MothJeO). 1) (iscer O ) gaa for vidt i sin

iver; blive (alt for) ophidset af ivrig-
hed; komme i stærkt sindsoprør. Efr. io

Vert giv hende da et Glas Brende-Viin;
thi hun har forivret sig. Holb.KandstJlJ2.
*Han sig forivred i Ungdoms Aar,

| Og
tæmmed ei Kæmpe-Modet. Grundtv.SS.II.
80. Nans.KV.115. syge Folk maa ikke for-

ivre sig.Wied.LOJS09. i forb.m. over til

betegnet af aarsagen: han forivrer sig

end ikke over Cressidas Frafald fra Troi-
lus; hun er undskyldt. Brand«s.JX38.

||

(1. br. i rigsspr.) perf. part. forivret brugt 40

som adj. Moth.160. Feilb. i forb. m. over:
Han blev saa forivret derover, at han endog
brugde nedrige Skieldsord imod dem.VSO.
2) (sj.) skytide sig for stærkt; forhaste sig;
forjage sig. „Ja vi maa vel holde en
Dags Rast endnu?" . . „De skal ikke for-

ivre Dem for min Skylål'^ Drachm.V.209.
forjage, v. [fmrija'qa] præt. -jog ell. (i

bet. 2 kun) -jagede
;
part. -jaget, i fk. ogs. (i

bet. 1 ; nu sj.) -jagen, hvortil best. f. og fit. 50

-jagne (Mynst.(Forhandl, red SiællandsStifts
Landemode. II.(1816).177). især som adj.:

OGuldb.(MO.). D&H.). vbs. -else eU. f -ning
(vAph.(1764). VSO.). {ænyd. d. s., fsv. foriå-

gha; fra wni. vorjagen, <t/. verjagen) I) GJ

jage borttilet andetsted; fordrive. Sir.26.

30(Chr.VI). han overvandt og forjagede
alle Smaa^onger. Molb.DH.1.266. *I Skov
ei hørtes Fugleqvidder,

|
Fra Green for-

joges Vaarens Sanger. Hauch.SDJL19.
\\ eo

overf.: bringe til ophør. *Jesus selv i

Sielen maa | Som den bUde Soel opdage,
|

Og forjage
I Sikkerhed af Hiertets Vraae.

Brors.103. jeg vil søge at forjage Tanken
derom af min Sie\.Mynst.Betr.I1.240. Doc-
toren hos Holberg, der ved sin Medicin

tog Livet af Patienten — men ogsaa for-

jog Feberen. Kierk.VII.259. 2) (især dagl.)

jage ell. drive for stærkt; udmatte ved
stadig at jage eU. skynde paa. forjage en
hest. MothJ69. VSO^ MO. m. h. t. personer:

Man maa ikke foriage sine Arbeidsfolk.
VSO. nu især refl.: skynde sig over evne.
Han gik helt ude på Siden af Vejen for

at undgå Vandpytterne . . og forjagede sig

ikke. Fo7it.(Tilsk.l910.II.332). Feilb. ^Uperf.

part. forjaget brugt som adj. i. udmattet
ell. forskrænit af at blive jaget, en forjaget

(1871: jaget; Tza..Es.l3.14(Chr.VI). Holb.
DNB.585. 'jeg haster bort I Til dig med
Længsels Sukke, | Som en forjaget Hiort,

|

Min Sieles Tørst at slukke. Brors.lOl. 'Her
jeg (o : en undsluppen fange) standser ; aande-
løs, forjaget. Drachm.l.l20. 2. udmattet ell.

ødelagt af at skynde sig for stcerkt. Hostr.
E.II.6. naar Du er træt, forjaget . . og
uoplagt. Const.GH.51. ogs.: som har alt for
travlt (med alt muligt), hånd er en for-

jagedt herre. Moth.l69. Feilb. 3. som ud-
føres i alt for stor haM. vi maa begynde
i god tid, ellers bliver det hele saa for-

jaget i

foijaske, v. [fmr'jasga] -ede. {ænyd. d.

s.; dagl.) 1) (nul.br.) behandle noget (iscer:

sine Jdæder) da^rligt og uden omhu, saa at det

bliver uordentligt ell. sjusket; tilsnavse; til-

søle; grise til. Hun forhiasker alt sit TøL
VSO. MO. S&B.

II overf.: forkludre; øde-
lægge. Det er Kvinderne, som har bevaret
Idealerne renest under disse tyve Aars
forfladende og forjaskende Kampe.DraeAm.
F11.27 7. De løse Forbindelser duer al-

ligevel ikke, de forjasker Karakteren. Pont.
F.IIJ75. H (nu næppe br.) m. person-obj.:

tumle saaledes med en, at hans tøj, haar kom-
mer i uorden; tilrede ilde. Moth.l76. iscer:

behandle en kvinde paa en utugtig maade;
gøre løsagtig; forføre, smst. Hvor daar-
ligt er det da ikke at du vil forjaske
en uskyldig Skiønhed. Cit.l771.( Gadeordb.*
140). 2) part. foriasket som adj.: som er
uordentlig ell. ilde tilredt (især: i sin klæde-
dragt); forkrøllet; sjusket, hånd er gand-
ske forjaskedt af reisen. Moth.l76. en for-
jasket Hat, som henger og sludrer om
Ørene af dem. Kom Grønneg.111.8. intet er
hæsligere end forjasket Balstads. VortHj.
113.111. H overf.: forkludret; sjusket. Na-
turforskeren fryder sig ved et udmærket
Eksemplar af en Race, hvoraf han hidtil
kun har truffet forjaskede og uklare Eks-
emplarer. Brandes. IV.207. VilhAnd. HS.
57^5. H (jf. bet. 1 slutn.; nu 1. br.) om kvinde:
som har ført et letsindigt, udsvævende liv;

forpjusket; forkrammet, „i daglig Tale."
VSO. nogle fonadskede Kvindemennesker
. . med hule Øjne, blege Kinder, visne
Læber, halv opløst Haar, janket Paaklæd-
mng.Rowel.Br.398. jf.: det Udt trætte og
lidt forjaskede Udtryk i Ansigtet, som for-
lovede Piger, der have gaaet længe som
forlovede, ikke saa sjeldent fasi.Tops.II.509.
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forjnble^ v. [fmr'ju-'bla] -ede. {efter ty.

verjubeln; sj.) sætte over styr (ved ly-

stigt levned); formøble. Har han nu virke-
ligt . . vundet tredive Tusind Daler, saa
kan man da ikke kjøbe ham bort, før de
ere forjublede. Kofoed-Hansen.DL.56.
forjy(d)8ke, v. [fcor'jysga] -ede. vbs.

-ning. (l.br.) give jysk præg (især m. h. t.

sprogform); gøre jysk. (især i perf. part.).

hvor Alle derhjemme . . syntes mig for-

jyskede i de forløbne fire Aar.Bøgh.JT.
33. en form som næppe kan være andet
end rigssprogets form forjysket. Kort.?9.

forjynjfe, v. [f<or'jøi],'9] (ogs. forgynge.
Funch.MarO.II.45). -ede. vbs. -ning (s. d.) ell.

t Foryngelse (Moth.U65). {efter /y. verjiin-
gen, egl.gøre yngre o: mindre; fagl) 1) frem-
stille i formindsket maalestok. Meyer. D&H.
2) give aftagende tykkelse hen mod en-

den; spec. m.h.t. maskindele olgn. ell. (mur.)
m. h. t. søjler ell. piller. Funch.MarO.II.45.
Haandv.257. SaUVIII.465.
Forjyngjning:, en. (ogs. Forgyngning.

Earboe.MarO. IdrætsB.1.363). egl. vbs. til

forjynge; formindsket dimension af en
genstand hen imod enden; den del af en
genstand, som har tyndere dimension
end det øvrige; ogs.: konisk indsnævring
af et nav olgn. MilTeknO.113. IdrætsB.1.363.
forjyslke, v. se forjydske.
O torjætning^s-fnld, adj. {af For-

jætning, vbs. til forjætte; 1. br.)' d. s. s. for-

jættelsesfuld. JPJac.lI.77.395. forjætte,
V. [fmrijædg] præt. -ede; part. -et ell. f for-

jæt (Holb.Sat.I.A3r>. Brors.182). vbs. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ning (jf. forjætningsfuld^.
{ænyd. d. s.; af VI. for og ænyd., glda. jætte,

æda. iatæ, love, oldn. jåt(t)a, sige ja, sam-
tykke; jf. oht. verjazen; sml. ja) CP give til-

sagn ell. forvisning om; stille i (sikker) ud-
sigt; love; bebude, den udi de næstfor-
leden Martii Maaneds nye Tidender for-

jættede udførligere Beskrivelse (over dron-
ningens) Jordefærd. Cit.l721.(Stolpe.D.II.

347). *Vil du mig goden Murerløn
|
Med

Haand og Mund forjætte ?PilføH.I.ia Men
Ene (af pareerne) Barnet mørk forjætter

|

Et Liv, der er forgjængeligt. S^rz.FJ.^56.
Held i Begyndelsen af Krigen plejer at

forjætte Held i Fremtiden. Winkel-Eorn.
Overs.afSaxo.l.(1897).1?8. || især (bibl. og re-

lig.) m. h. t. guddommeligt løfte. (Jesus) gav
hende . . tilkiende, at han var den forjæt-
tede Messias. Holb.Kh. 10. *Du vente og
taalmodelig

|
Paa hvad Guds Ord forjæt-

ter. Grundtv.SS.IIl.386. Ved Tro fik (Sara)
Kraft til at undfange . . thi hun holdt ham
for trofast, som havde forjættet (1819:
lovet; det. Hebr.ll.ll(1907). det forjæt-
tede land {jf. SV. det forlovade landet,

fr. la terre promise) det land, som gud til-

sagde patriarkerne og deres efterkommere (jf.
lMos.12.7); Palæstina. Holb.JHJ.144. TB.
Nr.159.30. CAHKaikar.Bibelhistorie.(1843).
89. Sal^V111.465. billedl, om hvad der er

tnaalet for en stræben ell. belønningen for ud-

holdte genvordigheder olgn.: *Paa de mørke
Ørkens Gange | Følger det forjætte Land.
Brors.292. (den lærde skole) var den eneste
Vej til Aandens forjættede Land. Sc/ian^Z.

TF.11.3. FDahl.JP.148. (m. overgang til flg.
bet.:) Jeg er . . endnu kun paa Grænsen
af det forjættede Land (o: Italien). JLange.
(Brandes. XIV. 444). overf. (efter 4Mos.l3.
27) om et af naturen rigt udstyret land:

10 Dette Sted var for hende som et Slags
Paradiis, et forjættet Land, hvortil alle

hendes Længsler pegede hen. Hauch.MfB.
177. et forjættet Land, hvor Mælk og Hon-
ning flyder, og ingen Sorger kendes.
GBang.S.77. Belgien (har) været Indu-
striens forjættede Land. Friis-Møll.(Belgien.

(1916). VI). jf.: Øvre Elsass . . var blevet
et af de mest forjættede Industriomraader
indenfor Frankrig. VlaCour.Elsass-Lothrin-

20 gen efter Annexionen (1918). 69. Forjæt-
telae, en. flt. -r. {ænyd. d. s., glda. for-

jætelse (GkS4'>1614.83'>); vbs. til forjætte)

løfte; tilsagn. Moth.I87. jeg har . . stil-

tiende Forjættelse paa at arve hans jor-

diske Efterladenskaber. Baud.KK.50. dette
Brevs ikke just henrykkende Forjættelser.
Gjel.Mi.359. || især (bibl. og relig.) om gud-
dommeligt tilsagn, vi forvente efter hans
Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i

30 hvilke Retfærdighed boer. 2Pet.3.13. (Da-
vids) store Lykke maa besynderligen til-

skrives Guds Forjættelser. Ifoi6.JJH.1.345.

Mynst.Jubelf.25. Forjættelse om Frelse.
Scharling. Dogmatikens hist. Forudsætninger.
(1905).40. forjættelsens land olgn., det

forjættede land. Hebr.11.9. billedl: 'Fra de
vilde Stormes Strand

|
Til Forjættelsernes

Land (o: himlen). FrHamm.TB.52. Fremad
mod Foraaret, ind i Løfters og Forjættel-

40 sers ubekendte Land. Drachm.T.38. (9 for-
jsettelses-fnld, adj. fuld af løfter; løfte-

rig (jf. forjætningsfuld). Drachm.UB.359.
hun plejede at komme ham imøde . . for-

jættelsesfuldt smilende. Pont. LP.Vll. 150.

O -rig, adj. d. s. (hun) sendte ham et dybt
og forjættélsesrig^ Blils..Wied.S.ll5.

Fork, en. [fmrg] flt. -e ell. f -er (Moth.
F329. MB.1836.lé9). {glda. d. s., oldn. forkr,

baadshage; fra lat. furca; især landbr.) gaf-
so felformet redskab m. to (ell. tre) grene

og langt skaft af træ olgn., der især bruges

til at tage hø, halm ell. neg med (jf. Greb,
Høtyv;. Moth.F329. Winth.X.112. *Negene
aander den tungeste Duft,

|
gribes paa

Forken og hvistes fra Græsset. Aakj.RS.42.
Landbo.11.193. || om en stor gaffel: (kokken

bar) et bredt Hjortelæders Bælte med . .

en Fork eller et Slags Gaffel. Ing.EM.l.
32.

II
om Neptuns vaaben (alm.: Trefork;.

60 Reenb.ll.28. *Neptunus sagde da: . . |
For

Eders skyld, det er, at jeg vil Havet røre I

Med min tre-kantet Fork. Holb.Paars.20.
||

(sj.) tvedelt gren; kløft mellem to grene; tvege.

en magelig Fork mellem to Grene, hvor
han kunde ride Natten af i Sikkerhed.
JVJensJ-JLlOL
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forkalke, v. [fcnr'kalVs] *ede. t7&s. -ning
(s. d.). (især naturv.) gøre til eU. (oftest)

blive til kalk. MO. et Stykke Træ, for-

kullet i den ene Ende og forkalket i den
anden.Bomh.Samlinger.VI.(1911).141.

|| (fy-
sioL, bot.) om afsætning af kalksalte i vævene
hos dyr ell. planter, (hajernes skelet) bestaar
udelukkende af Brusk, — som dog til Dels
kan forkalke. BMøll. DyL. III. 203. Sal.*

VIII.465. spec. (med.) om sygelig kalkafsæt- lo pen)

have forkastet, være den, der skal kaste

først; have ret til at kaste først (jf. For-
haand 4j. Moth.K68. VSO. SÆB. FeUb.
forkaste, v. [fmr'kasda] Høysg.AG.109.

præt. 'tåQ\part. -et ell. f -kast (Holb.Kh.l95.
Fal8t.0vid.74. Brors.l7o). vbs. -else (Rom.ll.
15. Ew.VIII.23L Kierk.VII.16. HørupJ.
113) ell. -ning (s. d.). {ænyd., glda. d. s.; efter

mnt. vorwerpen, ty. verwerfen ; »»«/. forvor-

ning, der gør vævene siive og ubevægelige:
CLange. Alm. patologisk Anatomi. (1878-83).
181. overf. (sj.): der var i Faderens Blik .

.

et brændende Mismod, som en tilkæmpet
Resignation kun halvt havde forkalket.
NJeppesen.DS.72. H f (kern.) om iltning af
metal. MO. Forkalknings, en. flt. -er.

(iscer fysiol., bot, med.) vbs. til forkalke;
ogs. om den tilstand, der fremkommer ved

i)kasiebort. i .}) (nu næppe br.) kaste fra
sig paa maa og faa ; lægge fra sig paa urette

sted; forlægge. Moth.'K69. (da) Prag blef

indtaget, bleve de fleeste (af Tyge Brahes
instrumentet-) forrykte og forkastede, saa at

faae bleve tU overs. Slange.ChrIV.124. For-
ordn.^U17o3.§5. Nøglerne vare forkastede.
Ew.VI.18. MO. \Jl) biUedl. ell. overf. anv. af
bet. l.i: kaste fra sig som ubrugelig; afvise som

afsætning af kalksalte i vævene (jf. Forhær- ao uanvendelig ell. uantagelig; kassere; vrage.
delse i). MO. AmMøU.Sundhedsl.249. SaU
VIII.465.

il forkalket sted. lokale Forkalk-
ninger . . findes hos de Nældeblomstrede
. . navnlig i Overhadceller. \Varm.Bot.l89.
For-kam, en. 1) (nn 1. br.) kam til at

fæste haaret oven paa hovedet (mods. Nakke-
kam^. 2) (væv.) om (et sæt af) kamme, der
er anbragt ml. harnisket og bladet paa en
væv. Vævekonst.9. OrdbS. 3) (slagt.) den for-

At de leverede Varer bleve adskillige forha-

stede. FSO. MO. jf.: Den Steen, som Byg-
ningsmændene forkastede, er bleven til en
Hovedh\ørne-Steen.Fs.ll8.22. SalmHj.267.
3.

II
nu is€Br m. h. t. forslag, tilbud, opfor-

dring olgn. han forstaaer at forkaste det
Onde og at udvælge det Gode. £8.7./.5. det
er et Svogerskab, som icke er at forkaste.

B.olbJean.II.6. *du ei det Raad forkaste,
!

reste del af „kammen" (rygstykket) paa slagte- 30 Som jeg dig gzv.Heib.Dv.l24. Naar et Lov-
kvæg. -kammer, et. (ænyd. d. s. (DMag.
2R.I.252)) 1) (1. br.) forværelse; forgemak.
Moth.K27. VSO. BdH. 2) overf. 2.1) (anat.)
en af de to øverste afdelinger af hjertet, der
ligger foran det egl. hjertekammer (atrium).
Anat. (1840). 1. 516. Am Møll. Sundhedsl.218.
2j2) den forreste afdeling afvandkammeret
ved rørkedler med kun eet vandkammer. Schel-
ler.MarO. -kamp, en. [V.2] (sport.) ved

forslag bliver forkastet af et af Thingene,
kan det ikke oftere foretages af samme
Thing i samme Samling. Grundl.(1849).§56.
(stykket blev) forkastet ved alle tre Thea-
tré. Tops.I.192. ordspr.: Rigdom bliver vel

lastet, men aldrig forkastet. Mau.7959. Pal
M.ILJII.183. Lieb.DQ.II.149. || m. h. t. ati-

skuelse, mening olgn.: ikke erkende for gyldig

ell. rigtig; underkende; ringeagte. Man
boksestævner olgn.: indledende kamp (før slut- 40 maa ikke aldeeles forkaste Drømme. Holb
kampen eU. hovedkampen). DagNyh.*''l%1921.
9.sp.5. Pol."/iol922.1.sp.6. -kant, en. 1)
forreste kant af noget. MO. Haandv.172.

\\

(fagl.) liste ell. kant, der anbringes foran
noget. Arbejdsløn.71. KMads.BR.78. 2) ^
forreste side ell. del af noget. Vinden er paa
Forkant af Sejlet. Scheller.MarO. i Forkant
(o: i forstavne7i). smst.

forkappe, v. [frnr^Y^aba] -ede. (sj.) kap-
pe (et træ) for stærkt. VSO.
t forkappet, part. adj. (ænyd. d.s.; af

yi. for- 6.1 og Kappe, jf. ty. verkappt) egl.

:

indhyllet i en kappe; forklædt; formum-
met, en Pige . . i Mandsklæder forkappet.
Gram.Breve.210. Ing.VSt.60.

I. For-karde ell. -karte, en. [V.2j]
maskine, der foretager den første del af

kardningen. OpfB.' VIII.456. II. -kårde
ell. -karte, v. [V.2.i] (dial.) give en fore-

Pem.III.6. 'Ikke dit Hierte forkaste det
Ord, jeg taler, som daarligt. Bagges.NblD.
175. den Punkt . . hvor man vil begribe
eller forkaste og ei kende noget Tredie.
Grundtv.Udv.II.12. Hvad de tror i et Aar,
forkaster de i et andet. CESim.l8. U (m.
overgang tU bet. 2; nu 1. br.) ikke ville have
med at gøre ; ikke vedken de sig; fordømme.
Jeg forkaster . . herved høitidelig alle dem

50 af mine Arbeider, som ikke findes i nær-
værende Sam\ing.Ew.VIII.158. Bagges.V.
128. Salige ere I, naar Menneskene . . for-

kaste (1819: forskyde^ eders Navn som
ondt for Menneskesønnens Skyld, ittc.6-2-2

(1907). Rom.l.28(1907).
2) (nu især bibl.) støde ell. drive bort-; vise

bort fra sig; forstøde; forskyde, du haver
forkastet (1871 : du bortstødte^ min siel fra

fTed.Begr.3I7(Chr.VI). 2Krøn.7.20. *For-
løbig ell. første kardning. Feilb.IV.154. -U.Hr- 60 kast da Barnet ej, som kommer

|
Til Hjem

de-maskine, en. [V.2.il (i. s. s. I. For
kårde. OpfB.'VIIL455. -karl, en. [V.4]
(landbr.) den øverste af karlene paa en gaard;
avlskarl. Bøgh.1.22. JVJens.D.85. -karte,
se -kårde, -kast, et. [V.2.i] det første kast
(m. terning ell. keglekugle); især i udtr. som

met paa sin trætte Foå.SalmHj.666.4. 'jeg

her forkast fra Mit og Mine gaar. ^ateF.

Ovid.74. Brors.175. Marc.8.31(1907). ogs.:

forsmaa. *Endog forkastet skal jeg elske

Nanna. £ic.y.75. forstød mig og forkast
mig

, hvis Du vU, thi jeg staaer saa langt.

V. Rentrykt »/i 1923 36
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langt under Dig. Bergs.PP.295. f om ud-
sættelse af børn: vAph.(1759). Il f overf.:

bringe til ophør; bortjage. *Den raske
Ungdoms Ild forkaster

|
al frygtsom Tvivl.

Pram.(Ivers.l 785.32). *Ved Midnat al Slum-
mer og Hvile forkast! Bagges.NblD.195.

3) udføre et kast paa en gal maade; kaste
forkert. Moth.K66. || nu kun refl.; m. h. t.

kortspil (jf. forslænge^ ; skade sig selv ved
at kaste kort, som man burde have beholdt;

kaste forkert: kaste for tidligt. VSO. MO.
Spillebog.(1960).10.

4) (især fagl.) bringe ud af rette stil-

ling ell. tilstand. Findes der i det gli-

dende Fjæld Gange, saa blive de forka-
stede. Sa/.FiJ. 485. 07- Forkastning;.

II (1.

br.)refl.; om træ olgn.: slaa sig; kaste sig.

D&H.
5) (jf. VI. for- 2.1^ t ødelægge noget lielt

ell. delvis (egl. : ved at kaste for voldsomt med
det); tilintetgøre, jeg vil forkaste (Chr.

VI: forderve; 1907: lægge . . øde) de Vises
Viisdom. iCor.Jf.i9.

|| {jf. ænyd. forkastes,
tabe sig, fordærves (ChrPed. Om Urtevand.
(1534).A8i'); mulig m. tilknytning til bet. 4)
part. forkastet som adj.: fordærvet, for-

kast vin (o : vin, som er blevet doven). Moth.
K69.

6) (jf- VI. for- 5 samt ty. f verwerfen)

t kaste voldsomt; styrte; slynge, (billedl.:)

*Han flyer dig o Gud . . og ned
|
I Mis-

tvivls Afgrund sig forkaster. Zetlitz.Poes.21.

CP forkastelig, adj. [fcor'kasdali] som
bør forkastes (I.2); uantagelig. vAph.
(1759). Det Tilbud er ikke forkasteligt.

VSO. MO.
II

især til forkaste I.2 slutn.:

som fortjener stærk dadel ell. misbilligelse;

lastværdig; fordømmelig. vAph.(1759).
Alt var ham galt, hvert Ord i min Digt-
ning forkasteligt.irC4nd.ZI.iii. Ægteskab
mellem Nærbeslægtede (erklærede han) for
i Regelen at være meget forkasteligt.iSc'Aacfc.

126. Bom.l.28(1907). (l.h:)m.h.t.personer:
Mennesker, fordærvede i Sindet, forkaste-
lige ('CAr.FJ; uduelige; i Troen. 2Tim.3.8.
det forkasteligste Udskud af Menneskene.
Hauch.VII.362. O -ked, en. Buge.FT.258.
Forsikkringer om Stykketsubetingede For-
kastelighed. Oversk.L.405. provisoriske Fi-
nansloves Forkastelighed. Schand. VV. 72.

Forkastning, en. fit. -er. vbs. til for-

kaste, fx. t til forkaste I.2 og 2: vAph.
(1759).

II
(sj.) fii forkaste 3: Det var ved

Forkastning, at han tabte Spillet. MO.
||

nu især (geol.) til forkaste 4: Sal.VI.85.
ogs. (mere konkr.): sted, hvor jordlag har
forskudt sig vertikalt; spring. Uss.AlmGeol.
20.

forke, V. ['fmr^a] -ede. vbs. -ning (s. d.).

(ænyd. d. s., jf. oldn. forka, stage m. en baads-
hage; af Fork; især landbr.) tage med en
fork; løfte ell. flytte v. hj. af en fork
ell. lign. redskab, (især i forb. m. adv.). for-

ke hø op. Moth.F329. VSO. MøllH.II.150.
At ville udgrunde og bestemme Livet ved
Hjælp af Forstanden alene, det er som at

viUe . . forke Hø med en Sølvgaffel. Jafc
Knu.LF.141. gamle S. kørte Læssene og
forkede o^.JVJens.EF.84. De tomme Høst-
vogne ruller skraldende væk fra Logabene,
hvor Læsset er forket at. Bregend. A. 54.

Feilb.jf. (spøg.): forke . . én ud af dørren.
Moth.F329. Helvede, hvor . . den Onde . .

forker nye Kjoppe ned i Svælget. JVJens.
Intr.184.

||
(sj.) om ting, der ligner en fork:

10 bevæge sig som en fork. (bukkens) kantede
Horn . . forked hid og 6iid.Aakj.SV.VIIL
23.

forkedet, part. adj. [fmr'ke'åai] («/"VI.
for- 2.3 og kede (sig); 1. br.) som keder sig
(meget); i høj grad ked (af noget). *hun
var led og forkedet

|
af alle de Udhængs-

figurer. SophClauss.T.77. JVJens.FB.89.

t forkere, v. -ede. vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s.; fra mnt. vorkeren, ty. ver-
å)kehren; jf. forkert) vende om (jf. For-

kering 1). Jl forandre; forvende; ogs.:

fordreje. Verden forkerer sig hver dåg.
Moth.K95. Forkeere . . eens Ord. vAph.
(1759). Forkerins, en. [fmr'ke'raiiJ

fVerkehring. JPJac.1.160). {ænyd. d. s.; fra
«mi, vorkeringe ; vbs. til forkere) 1) f som
vbs. til forkere || spec. om handlingen at

vende en modstanders argument mod ham
selv. vAph.(1759). 2) (foræld.) navn paa et

30 brætspil. IIolb.GW.1.2. som det er Skæb-
nen ailleene der giver os en Kone, saa
skal man der i være lige som i Forkering.
Vil de Øyne ey falde paa Tærningerne
som man vilde have, saa maa man bruge
sin ¥oTstanå.KomGrønneg.II.166. Dambret-
ter, hvor Sidst af Bret, Forkeering, og
først af Bret afvexlede med hverandre.
BlochSuhr.ÆSJI.211. billedl: BeenbJ.41.

I. Forkert, en. [fmr'ke'rd] uden flt.

40 (dagl.) forkortelse af forkert dans (se u. IL
forkert i;. De susede af Sted i en rasende
Forkert. Skjoldb.S.75. PaulPet.Dans.ll.

II. forkert, adj. [fcor'ke'rd] (f forkeret
Holb.Pem.1.7). gradbøjn. (I br.) -ere (vAph.

(1764)), -est (P0Brøndst.BD.17. NansJD.
257). {egl. perf. part. til forkere, jf. ty. ver-
kehrt; sml. I. Forkert)

1) (nu 1. br.) vendt i modsat retning af
den almindelige ; drejet ud af den rette stil-

Si Ung; omvendt; fordrejet. *Mod Mare-
ridt et Raad vor Substitut mig lærdte.

|

Det er, mand sætter Skoe for Sengen kun
foTlgieeråte.Holb.Paars.81.Kraft.(KSelskSkr.

111.245). Hvor kommer det . . at vi ei see
alting forkeert, da det dog saaledes fore-

stilles i vort Øie. Suhm.JI.lOO. VSO. om
ansigtstræk, -udtryk olgn. : fo rdrejet. *Ham
udi Hovedet forkeerte Øyne staaer. ÆToZft.

Mel.V.2. VSO. II
forandret. Moth.K95.

60 spee.: forandret til det værre olgn. jeg vilde

heller døe, end at nogen skulle have seet

mig saa forkeert (0: udmajet). HolbJ'ean.

IV.7.
II

(m. overgang til bet. 3; om bevæ-

gelse, som bestaar i drejning fra højre til

venstre, gøre forkert omkring, gøre om-
kring til venstre, (billedl.:) Kierk.XII.219.
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især om dans (jf. avet og I. Forkertj; Kurt
svingede sig med Marie i en forkert Vals.
DrachmSTL.199. smst.78. som adv.: PFa-
ber£K.46. Wied.S.201. det blev højeste
Mode paa Fjordbyegnen at danse „for-

kert om". Bregend.TGK.133. B t scerlige

faste forb. f den forkerte haand, bag-
siden af haanden (jf. ndf. u. bet. B). vAph.
(1759). forkert ger, grundtov, knæ,
lilje, se Ger osv. f forkerte sko, sko,

hvis saaler er syede tU overlæderet saaledes,

at traaden ikke ses udvendig; (om)vendte sko.

VSO.
2) (nu 1. br. undt. i visse faste forb. (se

ndf.) og ofte vanskeligt at skelne fra bet. 3)
som er modsat det normale; som ikke er i

den rette tilstand; af lave; forstyrret;
unormal; forrykt; bagvendt. Yerden er

fall nok, lad os ikke hielpe til at giøre
en meer forkeered. B'oZ6.Pem.7.7. er I

bange, at Folk icke skal kiende jer for-

keerte Sind, uden at I gir det tilkiende
med saadan forkeert Dragt. saJ'ean.JF. 6.

det Bifald, hvormed selv Kotzebues for-

keerteste Stykker ere blevne optagne. FO
Brmdst.EB.17. Madv.GB.1.21. T. var enig
med Bladet i, at denne Forfatters Ansku-
elser vare forkerte. Schand.TFJI.289. for-

kerte Ideer (hos den eksalterede patient). K
Pont.Psychiatr.I.60.

|| (nu næsten kun for-
æld.) om personer. KomGrønneg.1.322. hun
er bleven forkeert i Hiemen ved (at læse)

Roraaner. Pamela. 1. 217. særsindede, for-
keerte og u-tidige Pamela. »wsf.JJ.55. *!

Marken har jeg gaaet ! Og flittig decla-
meert,

|
Køerne paa mig gloede, | De tro-

ede, jeg var forkeert. Winth.X.188. Adel-
skabet var . . saa forkert og vrangvilligt,
at det . . vilde lægge Alt, hvad Kongen
foretog sig, ud i den daarligste Mening.
JPJacJ.135. H nu især i udtr. den for-
kerte verden, en tingenes tilstand, der
er modsat den naturlige; forrykte forhold.

vAph.(1764). Brandes.!.135. Skulde han vir-

kelig have i Sinde for Alvor at eaa hen
og forelske sig i hende? . . det vilde dog
være altfor meget af den forkerte Verden.
Gjel.R.15€. Q (dagl., 1. br.) i nægtende forb.,

i udtr. som det er ikke saa helt forkert,
det er ikke saa daarligt, ikke saa tosset (jf.
n. fejl 2, ni. fejl 3^. (sjalet) seer ikke saa
forkeert (o: Ude) ud. CBemh.IX.189.

3) (især dagl.) som er modsat det i et givet

tilfælde rigtige; urigtig; fejl; gal. At be-
gynde fra den forkerte Ende. VSO. Han
bærer sig meget forkeert ad. smst. komme
ind i et forkert Tog. Schand.O.II.214. Min
Beregning mislykkedes ynkeligt. Jeg har
i disse Dage spurgt mig selv, om jeg ikke
netop valgte den forkerteste Ye'].NansJ^D.
257. Protest kan nedlægges for: . . Rid-
ning paa forkert Bane.Væddeløbsreglement.

(1920J.22. han traadte forkert paa foden !

je^ har husket forkert
| |j

forkert barn,
(sj.) uægte barn. EChristians. Frøken Bodil.
(1895).47. den forkerte haand, venstre

haand. SøkrigsA.(1752).§801.stk.l4. Leth.

(1800). (nu især anv. over for børn:) nej,

lille ven, det er den forkerte haand, maa
jeg faa den pæne haand

j den forkerte
hals, faa forkert i halsen, se Hals.

||

talem. (have faaet) det forkerte ben
først ud af sengen olgn., se u. I. Ben 3.8.

gaa den forkerte vej, (dagl.) gaa i en
urigtig ell. uheldig retning; tage en uheldig

10 udvikling. SdtB. gaa forkert i byen, gaa
galt i byen; bære sig dumt ad (jf. u. By 2a^.
Mau.1.288. PEPetersen.Digte.(1854).78.væ -

re paa den forkerte side af de fyrre
^halvtreds osv.), være over de fyrre (osv.).

hun er vel paa den forkerte Side af de
fyrre. Schand.TF.II.38o. komme forkert
af sted, komme galt af sted; spec. (spøg.)

om kvinde, der er bleven frugtsommelig uden
for ægteskab. Schand.BS.2ld. i sa. bet. ogs.:

20 'Det var en Dame, det var gaaet forkert.
SganareLIV.32. (hun) er kommen paa den
forkeerte Side i Lauget.5«-^8.PP.84. være
forkert paa det, (dagl.) være galt under-
rettet; svæve i vildfarelse. HFEicJF.II.108.
han (var) fem minutter forkert på ået(o:
med hensyn til tiden). Hjortø.Fa.l8.
Forkert-hed, en. flt. (nu 1. br.) -er.

iscer til forkert 2: *Tag jer Vare |
For at

fordærve med vor Tids Forkeerthed
|
Den

30 rene, paradisiske Natur. OeAi.F.PO. al den
Forkeerthed i Manerer og Lader, hvor-
med Naturen saa rigeligt har begavet mig.
BaggerJI.189. de mange Forkeertheder,
der have indsneget sig i saa mangfoldige
Livsforhold. ^ierA-.ZJiJ.55 7. den mildeste
Form, hvori han kunde se sine Modstan-
dere, var Forkerthedens, Forvrængethe-
dens. Karikaturens. Høru;)J^.27i. y (nu L
br.) m. h. i. en persons aandelige tilstand:

40 forrykthed; særhed; ogs.: fordærvet-
hed; perversitet. vAph.(1759). Tanken om
min Datters Forkeerthed opfylder mig med
Bekymring. GylbJX.115. JPJacJI..H77.

t forkikket, part. adj. (ænyd. d. s.; jf.
nf. verkiken, se fejl af noget, forsømme, hoU.
verkijken ^dat is verkeken, det er forfejlet,
mislykket, de kans is verkeken, lejligheden
er forspildt); sml. cenyd. forse sin skanse
samt ty. versehen ('das spiel versehen, tabe

50 spiJiet (ved galt udspil), versehen ist ver-
spielt, galt udspil kan ikke gøres om, bordet
fanger; jf. u. I. forse^) i udtr. forkikket
spil, egl.: spil, der tabes, fordi man har set

galt paa et kort; slem fadæse; kedelig
fejltagelse eU. tilfælde, 'det er et for-
kikket SpiU,

I
Naar Panden skiæmmer

Manden (o: naar manden bliver hanrej).
Wadsk.48. jf.: *hændes Pegaso, han ey
seer nøye til,

|
At før han veed deraf, op-

60 klyver Bærenhyter (o: en talentløs),
\
Da

bliver Rytteren, i et forkikked Spil, | sin
Hestes Hest (o: saa bliver resultatet kun
daarligi).sa.(JFriis.)()()()(8'>). | abs.: haab-
løs; mislig, 'det saae forkikked ud (o:

jeg havde kun ringe udsigter til at faa natte-
logis). Schandrup.I4 «•.

86*
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forkile, v. [fmriki'la] -ede. vbs. -ing (s.

d.). (jf. ty. verkeilen; fagl.) ]) fastgøre v.

hj. af kile (r). VSO. MO. Gnudtzm.Husb.
232. 2) drive (noget) ind som en kile;

sætte fast som en kile. (gedden) kvæler
hende ved at forkile hendes Hovede i sit

Svælg. Fleuron. Grum. (1919). 125. || refl.

:

sætte sig fast som en kile, især paa urette

sted. projektilet har forkilet sig i løbet I

forklage jer for Folitiet Oehl.E. 250. 2)
(dial.) give udtryk for bedrøvelse ell. delta-

gelse; beklage (3.i). Kom man i sin God-
hed og søgte at gøre hende godt ved at
forklage Manden, den sølle Pjalt, da fik

man saa godt som en LvLssing. JVJens.HF.
44.

II
refl.: klage sin nød; beklage sig.

Kværnd.

t forklakke, v. -ede. {af VI. for- og
jf.Scheller.MarO. Forkiling:, en. flt. -er. lo Klak ell. klakke; .//". beklakke) tilplette
(fagl.) 1) vbs. til forkile 1. VSO. HBDhlp
IV.214. Gnudtzm.Husb.124. DSB. Godsregi.

44. 2) (1. br.) det, hvormed noget er forkilet.

Forkilingen er gaaet løs. VSO.
For-kim, et. [V.2.i] (bot.) plantedel,

som hos forsk, sporeplanter udvikler sig ved
sporens spiring, og som væsentlig afviger fra
den fuldt udviklede plante. Warm.Frøpl.448.
MenfzO.Bill.420.

m. (blæk)klatter (jf. forklatte/ See! hvor
han har forklakket sin Skriverbog. VSO.
forklampe, v. [fmr'klam'fca] -ede. J,

V. hj. af fastspigrede klåmper forhin-
dre (en genstand) i at forandre sin plads.
SøLex.(1808). SaU VIII.466.
For-klang, en. [V.2.i] (efter ty. wor-

klang; sj.) forudgaaende klang (mods. Efter-
klang); billedl.: I den Verden, hvori jeg

forkippet, part. adj. [fmr'kibaf] (a/" 20 lever, er der intet Litterært, som giver
)e, bevæge i ryk; jf. forkippet; nu kun

dial, jf. : „undertiden i daglig Tale." VSO.)
1) som snapper efter vejret; aandeløs; for-
pustet (jf. forhivet;. Moth.KlOS. Feilb.

Rietz.321 (skaansk).
||

(nu næppe br.) be-
klemt; betuttet. Moth.K.108. VSO. 2) f i

forb. m. paa: d.s.s. forhippet (1). 'Est du
saa sterk

|
Forkippet paa at riime.Seenfe.

11.163. han (kæmpede ikke) som Orlogs-

enten Forklang eller Efterklang; det Øie-
blik, hvori Tonen anslaaes, er det eneste,
som hemær\ies. Heib.Pros.V. 299. || overf.,

om hvad der antyder ell. varsler noget frem-
tidigt, en mat Forklang . . af (0: prøve
paa) en Julesalme, som jeg ej endnu har
kunnet synge (o: digte). Grundtv.PS.1.298.
Mynst.MFLieb.4. -klapper, en. [V.6] (nu
1. or.) (lejet) person, der ved sin klappen leder

Mand men som en egennyttig, og paa 30 bifaidsytringer i et teater; klakør, et Par
Rov forkippet Søe-Røver. CPi2of/ie.J^.5i 7. "~ '

' . .. _ .

Biehl.Cerv.LF.I.209
forkisle, v. [foDr'ki'sla] -ede. vbs. -ing.

(Jf. ty. verkieséln; især bot. og geol.) gen-
nemtrænge(s) med kiselsyre; gøre(s)til
kisel; gøre(s) kiselholdig. Warm.Bot.187.
Uss.DanmGeol.U30.

t forklaffe, v. -ede. vbs. -ning (Moth.
E121). (ænyd. d. s.; efter ty. verklaffen) 1)

tale nedsættende om; bagtale; bagva- 40

ske. Moth.K120. naar de ere i Velten, for-

følge, og forklaffe (de) hvad de i deres
udenvelts Dage selv sagde og gioråe.Rahb.
Tilsk.1799.284. VSO. || uden obj.: fremkom-
me med falske angivelser; udsprede falske

rygter, (det var ikke) som den ugudelige
Simon havde forklaffet (1871 : falskeligen .

.

angivet).2Makk.3.11(Chr.VI). 2) anklage.
*Naar hun bedrev en Synd, hun andre

af Parterrets kunstukyndige Forklappere
(kom) i Bersærkegang. Ot;ersfc.L.406. Meyer
(u. Claque^.
forklare, ^.[fcnr'kla'ra] forklare, fløi/s^.

AG.7. -ede ell. f -te (lng.VSt.294. sa.BSE.
VII.54. Heib.Poet.II.49). vbs. -else (s. d.),

-ing (s. d.). (ænyd. d. s., glda. forclaræ, rense
(Rimkr.); fra mnt. vorklaren, jf. ty. ver-
klåren; egl.: gøre klar(ere); jf. erklære)

1) gøre klar. I.1) Qp gøre skinnende;
faa til at lyse; omgive m. glans. Moth.
K134. *MitSyn er blændet I Skal mit fat-

tige Hjem
I
Forklares af en Herlighed

som åennQ.Hrz.XVII.146. Drachm.DM.
107.

II
inær m. h. t. en persons ansigtsudtryk.

hans Blik forklaredes, som han saae et

himmelsk Syn. lng.VS.III.72. En Lidendes
forklarede Smiil er . . blandt Menneskene
en , . Forkyndelse af Guds Naades Kraft.

strax forklaffet. Ho/6.Paar8.505. Slange.Chr 50 Monrad.BV.32. et lykkeligt Smil forkla-

IV.219
forklage, v. [fcor'kla'qa] -ede. vbs. -else

(vAph.(1759). MO.). (glda. d. s.; fra mnt.
vorklagen) 1) (uden for dial. nu især poet.

ell. højtid.) besvære sig, føre klagemaal
over (en person) til en anden, især en fore-

sat (ofte i forb. m. for, sjældnere til. Esm.
III.301. Feilb.). (skriverkarlene) foragte
hende . . fordi hun forklager dem iblandt

rede det elskede Ansigt. JJilrg.F.84.
||

(m.
overgang til bet. I.3; bibl.) om Kristi trans-

figuration. Jesus forklares paa Bierget.
Matth.l7.overskr. *Med Straale-Krans om
Tinde

| Forklaret Jesus stod. Gnindtv.SS.
IV.404. 1.2) f lade fremtræde i sin glans;
herliggøre. hvad I bede i mit navn, det
vil jeg giøre; at Faderen skal forklares

(1819: forherliges; 1907: herliggøres j ved
for Herren. Holb.Stu.1.2. *jeg beslutted at

| 60 Sønnen. Joh 14. 13 (Chr.VI). I.3) O lade
Forklage ham, min Husbond, for min
Broder. Oehl.VI.133. AntNiels.FL.II.128.
næste Dag forklagede Baadsmanden (ham)
for Kaptajnen. i\rorman-Han8.S5.40.

||
(sj.)

føre klage over nogen til en offentlig myn-
dighed; melde. Hans Velærværdighed vil

fremtræde i ny og herligere skikkelse
ell. form (især i pass.). de forklarede
Himle og den gjenfødte Jord lovsynge
Ham, Hvis Paulun er hos Menneskens
Børn. Grundtv. Udv.III.285. Eierk. VI1I.39.
*Miudets hulde Blomster smaae

|
Skal (i
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himmerig) i forklaret Glands opstaae.Ztrie-
tid.1862.354. Ikke tilintetgøres eller be-
grænses skal Poesien i Romanen, men
forherliges, forklares. Brandes.IV. 378.

\\

(bibl, relig.) give overjordisk skikkelse
og væse n. den Hellig Aand var ikke endnu,
fordi Jesus var ikke endnu forklaret (1819:
herlisgiort). Joh.?.39(Chr.VI). den Rotter-
damske Philosophus kand holde ved at

spørge: Hvi Gud ikke haver dannet Men-
nesker ligesom Engle og forklarede Hel-
gene? Holb.Ep.1.2. *I Skyernes Sale

|
De

forklarede Gamle
|
Sig atter samle. Oehl.

L.I.20. 'naar han (o: Jesus) aabenbares
|

I Støvets Egn paa ny, |
Skal vi med ham

forklares,
|
Ham møde højt i Sky. Grundtv.

SS.IV.405.

2) give oplysning ell. meddelelse om noget
uklart; fjerne dunkelhed. 2.1) fgive
fuldere htndskab om; oplyse; belyse. ÉoW.
Eh.1.494. (dohimenter) som tiene til at for-

klare vort fædrelands gamle historie. Gram.
Breve.36. 2.2) gøre tydelig; gøre for-
staaelig. Hun forklarede mig alting ved
GehæråeT.HolbJean.II.2. 'Jødelands Apo-
stel-Skare!

I

Hvad i Verden kan forklare
|

Kraften i dit gamle Ord. GnindtcSSJI.
273. 'Men, min Søn, forklar mig dette:

|

Af hvad Aarsag stjal du Mulen ? Hrz.D.
11.65. Han forsøgte ikke at forklare sig

Grunden nærmere. P»n<. LP. F/J. i 7. Ida
blev bragt paa Sygehuset Natten efter.

Jeg fik det at vide ved et af disse mær-
keOge Sammentræf, som ikke lader sig

ioÆ^xe. Buchh.UH.13. (især Oj m. (abstr.)

tings-subj. : Hvad (Bødtcher) har ladet trykke
er . . skrevet efter eller udenfor Liden-
skaben og har derved sin varsomme Farve-
givning . . som allerede Samlingens første

Digt Fredensborg indeholder og forklarer
(Brandes.DD.131: definerer^. Brandes.!.531.
han (skrev) straks et forklarende Brev til

Jakobe. Pont.LP.VII.16.
fi
fortolke; tyde;

udlægge, hans Disciple gik til ham, og
sagde: forklar os den Lignelse om Klinten
paa Ageren. Matth.13.36. HolbJeanJII.2.
de uskyldigste Ord (Aran) let baade . . mis-
bruges og Ude forklares. JSneerf.FJJJ-200.

Horreb. 11.292. Den berømte Hymne til

Vandet, som det er Heibergs Fortjeneste at

have forklaret. Prand^s.2.5o5. H refl.l. ud-
tale sig tydeligere; give nærmere be-

sked; sige sin mening; erklære sig (2£).

(i forb. m. over ell. (sjældnere) om. BaUe.Bib.

1.61). Moth.K134. Gram.Breve.187. Man til-

lod ham ikke at tale eller forklare sig.

JSneed.IX.31. Ew.V.31. jeg ffcan; ikke an-

det end glæde mig til at høre, hvorledes
Du forklarer Dig herover. ØrstJ.3. hvis

den rene Tænken vil forklare sig over
sit Forhold til det Ethiske. Kierk. V11.265.
2. (sj.) finde sin forklaring; blive for-
staaelig. *Jeg trænger ei til Spaamand
meer,

| Alt har forklaret sis. Rahb.PoetF.
1.200. Grundtv.SS.1.273. 2.3) give (mundt-
lig) meddelelse tU oplysning om noget; op-

lyse; gøre rede for; berette, (især m.
fig. bisætn.). vAph.(1759). Han kunde ikke
forklare, hvor han havde været hiin Nat.
Levin, hun fandt Døren laaset, og Ja-
kobe vilde ikke lukke hende ind; og den
næste Morgen forklarede hun saa, at hun
havde haft Tandpine. Pon<.LP. FJ7.i^5.

||

spec. (jur.): aflægge redegørelse for
retten. Levin, (anklagede) forklarede, at

10 der . . havde været Bestyrelsesmøde i en
Beværtning der i Gsiåen.Kbh.^*U1922.7.sp.5.
Forklarelse, en. (ævyd. d. s.) 1)

vbs. til forklare 1. l.i) til forklare la. Ol-
dingens ærværdige Skikkelse blev ved
Aftenskærets Forklarelse end høitideli-

gere. Kierk.VII.199. Brandes.II.281. y spec.

(jf. bet. \.i) om Kristi transfiguration. Chri-
sti Forklarelse paa Bierget. VSO. Sal.VI.
872. 1.2) til forklare 1j (jf. Forklaring l.i;.

20 Ægteskabet er den første Kjærligheds For-
klarelse ikke dens Tilintetgj øreise. Kierk.
11.29. det har varet lige til dette Aar-
hundrede, før (den danske) Natur opnaaede
sin Forklarelse i Poesi. Brandes.II.4. || ogs.:

forklaret tilstand, smst. VII.149. 2) ('ri u næppe
br.) vbs. til forklare 2.2 (jf. Forklaring 1.8^.

Kierk.V.28.XIV.300. Forklarini^, en.

flt. -er. {ænyd. d. ».) 1) som vbs. til forklare.

^•0 (f>j') i*i forklare 1.3; jf.: 'Lig Solen
30 farer Livet hen,

| Gaaer til Forklarings-
kysten. Jn^.fi5£. 771.24-2. 1.2) /t/ forklare
^2.1 og) 2.2; ogs. mere konkr. (jf. bet. 2), om
oplysninger eU. meddelelser, hvorved noget
uklart belyses ell. tydeliggøres, (især i forb.
m. gen. ell. nu oftere præp. af ell. paa eVL

(nu næppe br.) over: Holb.Plut.III.5. VSO.
MO. jf.: Forklaring for noget er Rede og
Regenskab derfor. Forklaring om noget
er en historisk Underrætning. Forklaring

40 over en Text er en Udlæggelse fuld ^
Lærdomme. Men Forklaring paa et Ord
er en kort Beskrivelse eller Udtydning.
Derimod siger man ikke Forklaring paa
en Ting, men, — om en Ting, naar nogen
vU vide, hvad den er, eller hvorledes den
er beskaffen. Høysg.S.327). Mardochai gav
ham . . Forklaring om det Sølv, som
Haman havde sagt, at han vilde tilveie
Kongens Skatkammer. £s<A.4. 7. Min Ven

50 begierte nærmere Forklaring. J5Jw.FJ.i35.
PMøU.II.243. den „mildeste Forklaring"
paa Mandens Optræden . . var den, at han
ikke var rigtig klog. Pon^iP. F7J.67.

fl
(nu

1. br.) udlægning ; fartolkning. Bibelens For-
klaring.JoZ6Æp.JJ 79. Lovenes Forklaring
. . er en Grund- og Hovedmaterie i den .

.

Theoretiske Lovkyndighed. XørregJPrivatr.
1.38. en alt for bogstavelig ForUaring af
Mose Lov. Horreb.II. 292. g (svarende til

60 forklare sig 1) i forb. m. mellem: opgør:
forsoning, det var kommet til en for-
klaring mellem dem D&H. 1.3) til for-
klare 2.8. vAph.(1759). Breve af 29Dec. giøre
Forklaring om, at til Lissabon var ankom-
men Skipper Marcus Jensen fra Bergen.
ExtrBel.Nil722.5. | spec. (jur.) om udsagn,
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der (af et vidne) afgives for retten. Stampe.
1.371. Det Vidne, der for Retten edelig
aflægger falsk Forklaring . . ansees med
Strafarbeide fra 2 indtil 10 Aar. Lov^V^
1866.§M5. (nu sj.) ^ kaptajns og mand-
skabs erklæringer i sager, der angaar søfarts-

forhold; søforklaring. VSO. MO. jf.: Brig-
gen blev praiet og kaldt tU Forklaring.
CBemh.VI.290. 2) m. konkr. bet.: skrift, der

indeholder en fortolkning; spec. om fortolk- lo

ning og udførligere fremstilling af
katekismen. Han har kiøbt sig en ny For-
klaring. FSO. Hvad er det, Du der læser?
Det ligner hverken Katekismus eller For-
klaring. -BKcA.IF.554.

II
især i forb. Pon-

toppidans forklaring som navn paa E
Pontoppidans bog: Sandhed Til Gudfrygtig-
hed, Udi En eenfoldig og efter MueUghed
kort, dog tilstrekkelig Forklaring Over
Sal. Doet. Mort. Luthers Liden Catechismo. io

EPont.(bogtitel.l737). PAHeib.US.36. Oehl.

Er.III.42. BBegtr.DF.II.50.
\\

(dial; nu
sj.) i videre bet.: lærebog; katekismus.
Peilb. O forklarlig, adj. [fmr'kla-'rli]

{ænyd. d. s., jf. glda. forclarligheth, ypper-
lighed, ry; <iZ forklare (2.2)) som (let) kan
forklares; forstaaelig. MothK136. Bag-
ges.L.I.181. (han) fandt en saadan Vision
psychologisk forklarlig af Stemning og
Tankeforbindelser. Ing. EF. VIII. 122. han ao

maatte erkjende, at hans Adfærd ikke var
forklarlig paa nogen anden Maade. Gold-
schm.Hjl.Il.492. Schand.UD.24.
forklatte, v. [fmr'klada] -ede. (ænyd.

d. s. i bet. „bortklatte" ;
1° br.) tilsmudse m.

klatter; overklatte. MO.
forklejne, v. [fwr'klai'na] -ede ell. f

-te (Graah.PT.II.63). vfts.^else (s. d.) ell. f
-ing (DL.6—13—21. Slange.ChrIV.273).
(ænyd. forklein(r)e; efter tv. verkleinern, 40

jf. mnt. vorklenen || „Nu ikke let i høiere
StiU." MO. „nu sjeld." ievm; gldgs.) gøre
mindre ell. ringere; formindske be-
tydningen af noget. Høysg.2Pr.l3. denne
Forventning er paa ingen Maade bleven
forklejnet. fl^ørMjo.7.550. || især: gøre rin-
gere agtet; nedsætte; forringe, er det
vel mueligt, at jeg skal høre mit ærlige
Navn og Rygte saa forkleined?jffoZfe.Pem.

III.7. det skiær mig i mit Hierte, at man 50

vil forkleine mig saaledes i jeres Tancker.
KomGrønneg. 11.255. Socrates . . bliver
(ikke) forkleinet ved min Opfattelse. Kierk.

XIII.290. Der er Intet i det Ydre, der
tyder paa „Bonden" . . Det kan nok være,
at dette just ikke hæver ham i hans Stands-
fællers Øjne, men forklejnende for Man-
den kan det jo aldrig være. HWulff.Den
da.Rigsdag.(1882).14. Nans.M.95. forkl^-
nelig, adj. [fmr'klai'nali] (ænyd. forklei- 60

nerlig i bet. 1; jf.°ty. verkleinerlich; nu
næppe br.) 1) som tjener til at forringe ell.

nedsætte; krænkende, (disse) Vilkor vare
deres Herskabers og det gamle Chur-
Pfaltziske Huses Ære saa nærgaaende og
forkleinlige . . at de ey kunde indlade sig

derofver. Slange. ChrlV. 1121. forkleinelig
Tale.FSO. 2) som (bør) dadles ell. lastes; for-
agtelig; forsmædelig, det Qvinde-Navn
(o : betegnelsen „kvinde") i Skriften (er) slet
ikke saa foragteligt og forkleineligt som
det synes hos os. Hersl.Præd. 78. For-
klejnelse, en. flt. (sj.) -r. (nu næsten
kun gldgs.; nedsæt.) vbs. til forklejne; især
i forb. m. gen. ell. (nu oftest) præp. af ell. for

I og i faste forb. som til forklejnelse af,
uden forklejnelse for. Holb.GW.V.3.
saadan en skammelig Opdigt som er hæn-
de til største Forkleinelse. KomGrønneg.
11.57. Det kan siges uden Forkleinelse
for Juristers . . Mandhaftighed. Goldschm.
BIS.1.155. uden Forklejnelse for dem tør
det maaske antages, at de ikke have no-
gen Sans for Storhed. JLange.I.134. (han)
fremhævede Alt, hvad der kunde tale til

hendes Forkleinelse. Brachm.F. 1. 292.
\\

(sj.) i mere konkr. anv., om nedsættende ord
ell. udtryk. Du skal have Lov til at see al-

vorlig ud og ingen Forkleinelser at høre
om din „Atterdag'*. Ing.EF.VIII.106.
forklemme, v. [fmriklæm'a] -te. (af

VI. for- 2.1 og klemme; J/". ty. verklemmen;
nu næsten kun i perf. part) 1) beskadige
ved at klemme. Moth.K143. forklemte Fin-
gre. Bagges.DV.IX.80. *DitHjærte, Knud!
har Brynjen det forklemt? Grundtv.PS.II.
528. MO. S&B. 2) hindre i fri udfoldelse
(ved at klemme); indeklemme; indeslutte,
(de gamle guder) lever endnu, om end lidt

forklædt og forklemt (o : i ugedagenes navn),
baade i jeres og i vores Mund. Grundtv.
BrS.150.

II
nu kuti m. h. t. stemmelyd, der

har ondt ved at komme frem (jf. beklemt 2).
en forklemt Fruentimmerstemme. WterZ.S.
320. et forklemt Skrig undslipper ham.
MylErich.NS.37.

t forklikke, v. -ede. (ænyd. d. s.; fra
mnt. vorklicken; j/". beklikke) sætte klik paa;
bagtale; bagvaske. Moth.K126. (han) stræ-
ber at forklicke og sortgiøre hendes Hos-
bonde. Rose. Ovid.l1.4. Schandrup.P4*:
forklippe, v. [fmrikleba] -ede. vbs.-ning

(MO.). (især i perf. part; nu 1. br.) (be-
skadige ved at) klippe paa urigtig
maade (jf. forskære j. Moth.K155. VSO.
MO. forklippe en Kjole. SÆS. || ogs. (mi
næppe br.): beklippe for stærkt. Disse
Mønter ere saa forklippede, at de kan
ikke nær holde Yægt. VSO.
for-klog, adj. [V.2.i] som forud ved be-

sked med noget; som i forvejen er klar over no-
get og følgerne deraf (mods. hag-, efterklogj.
VSO. Præster, Spaamænd og andre forkloge
Folk (orig.1.151 : Præsterne og andre spaa-
kloge Folk;. Grundtv.Saxo.n06. »Det duer
ei at være altfor forklog,

|
Nei giv Til-

fældigheden Spillerum. i?oZsf.FJ.505. Gold-
schtn.VIII.295. Esp.428. især i talem. det
er lettere at være bagklog end for-
klog, se bagklog, -klog-skab, en. (mods.
Bag-, Efterklogskab; 1. br.) saaledes for-
vandledes deres Bagklogskab til Forklog-
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skab, tU forudseende Beregning. HaucA.
(NytDMdskr.II.302).
forkludre, v. [fmr'klud'ra] -ede. vbs.

(I br.) -else (Kkrk.XIV.17°l) ell -ing (s. d.).

\< VSO.1802; oftest i perf. part.; især dagl.)

xsær m. abstr. obj.: behandle (noget) paa en

klodset eU. ukyndig niaade (saa at det øde-

lægges) ; bringe i urede eU. ulave; for-
fuske; forhutle (1). *han Versemaal og
Sprog forkluddrer.irrz.Z).J7JJ5^. en skjøn-

ne Dag havde han opdaget, at Figuren var
forkluddret, og saa havde han brækket det
Hele ned isien. Bergs.PP.130. *Forkludre
Sagen k&nl. Recke.KL.17. det var jo ind-

viklede og forkludrede Forhold. Esm.III.
169. ||

m. h. t. en persons aandelige udvikling

:

lede t en gal retning; forkvakle. Svaret
(kan) ikke være tvivlsomt for Nogen, der
ikke er aldeles forkludret ved Hjælp af

Videnskab. ^t«rA:.FZ7.i68. Havde det væ-
ret et skikkeligt lille Pigebarn, som jeg
først bildte mig ind — men saadan en for-

kludret og fordærvet Tøs, der frækt gør
Nar lige op i Næsen paa os begge to.

Esm.Ill.307. Forkludring, en. Jlt. -er.

vbs. til forkludre || m. konkr. bet.: hvad der

fremkommer som resultat af ukyndig ell. klod-

set behandling. Man har paa ny forsøgt (i

Tydskland) at opføre (Holberg) igien (NB.
i kotzebuiske Forkludringer). Bahb.Sand-
sig.504. KMads.(Tilsk.l913.1.134).

I. For-klæde, et. [-|klæ()a8, vulg. ell.

dial. ifmrkla] (nu sj. Porklætl. LThura.Poet.
234. 0e}U.°Digtn.I.20. Eeib.Poet.VII.378.—

t Porre-. Sort. (SamlDanske Vers.^ VI. 172.

193)). [V.1.3] (cenyd. forklæd(e) (Kalk.V.
282) og foreklæde (HSmith.Libellusvocum
Latinarum.(lo63).98)) 1) kiædesiykke, der

anbringes foran noget, l.l) (sj.) i al alm.
*(hesten tog) til at pruste | Saa at hans ryg-
rads forreklæ (o : sadeldækkenet)

|
Og vom-

me-remmer bruste. Sort.(SamlDanskeVers.^
VI.172). en saakaldt „Prøvevæder", der
ved at „gøre sig færdig" til Bedækning
udpeger de brunstige Faar, men som ved
et Forklæde er forhindret i at fuldføre
Parringen. iSa/." FZ7.64.3. 1.2) stykke tøj, der
som pynt eU. til beskyttelse af klæderne an-
bringes paa legemets forside. Éuth.3.15. Pei-
ter og Christopher med Forklæder for sig

kommer ud og hielper Verten. Holb.Eex.
I11.8. *Pigen med Forklædet fuldt af Æde
sig viste paa Tærsklen. Oehl.NG.232. Thiele.

III.182. (opvarteren) lader husmoderligt sit

snavsede Forklæde gaa over Bordet. PLe-
vin.SG.39. || talem. og ordspr.: smaa børn
træder moderen paa forklædet, store træ-
der hende paa hjertet (o: smaa børn giver

smaa sorger, store børn store sorger). Mau.
500. jf.HCAnd.VII.23. Halleby.240. f ofte

drager et forklæde mere end et mærssejl
olgn., ofte tilsidesættes de vigtigste pligter for
en piges skyld (jf. u. III. drage 1). (Kalk.111.
810). „i gemeen Tale." VSOJ.627. hendes
forklæde bliver for kort olgn., hun er ble-

vet frugtsommelig (jf.Dania. VIII.104). Sort.

(SamlDanskeVers}V1.193). Feilb. 2) overf.

2.1) (især kog.) det tykke skind paa bugsiden

af (slagtet) fjerkræ. *(hun) Sig forfridsker

med de Svidsker, |
Mand fra Gaasens For-

klæd izzQv.LThura.Poet.234. I det tykke
Skind (paa en høne, som skal koges), som
kaldes Forklædet, gøres et Ulle Snit saa
stort, at Gumpen kan trækkes igennem.
FrkJ.Kogeb.87. Kalk.VJ282 (fra Fyn). 2.2)

10 (dagl.) hvad der tjener til at beskytte ell.

dække over noget; „skærmbræt". Manicure-
damen . . hvis Skilt om Ansigtsmassage .

.

kun var det. Gadebetjenten kaldte et For-
klæde. ORung.P.173. om person: Nitten Aar
gammel foretog jeg min første Udenlands-
rejse med en af mine Tanter, der tjente

mig som Forklæde. ^ranrfcs.Xi 75.

II. forklæde, v. [fmr'klæ'åa] præt. -te

ell. t -klæde (Æreboe.174); part. -t eU. f -et

20 (KomGrønneg.1.299. Heib.Poet.IV.164)ell.f
-klæd (Holb.Kandst. V.2), hvortU (best. f. ogflt.)

-klædde (Slange.ChrIV.206). vbs. -else (s. d.)

ell. -ning (s. d.). {glda. d. s. (Brandt.RD.II.

78); jf. fy. verkleiden samt ænyd. forklæde,
mnt. vorkleden, bruge til klæaer) iføre en
fremmed ell. usædvanlig dragt, der gør
ukendelig; refl.: lKg.22.30. nu vil vi
begge forklæde os, og som Pillegriime
gaae ind paa Slottet for at overrumple

30 Penelope. Holb.Ul.V.I. leg forklæde mig .

.

i Skibs Drengens Søe Klæder. Æreboe.174.
Bøgh.III.119. Q især i perf. part. brugt som
adj. Forordn.**Iwl70l.II.3.§3. AriankeGrov-
smids, som er en forklæd Mands-Person
kommer inå. Holb.Kandst.IV. 9. Ham lyk-
kedes det, forklædt i Qvindedragt, at und-
flye i Tummelen. Molb.DH.II.220. '(det)

Var ingen Mand, men en forklædet Jom-
fru. Hetb.Poet. IV. 164. Pont.LP.VII144.

II

4D(l.br.) overf.: gøre ukendelig; tilsløre:
maskere, en hemmelig og forklædt U-ret.
Holb.MTkr.212.
Forklæde-baand, et. ('Z. &r. Forklæd-.

Heib.Pros.IX.192). baand, hvormed et for-
klæde bindes om livet. vAph.(1764). Heib.
Pros.IX.192. AndNx.MS.28. et ungt Men-
neske (skal ikke) holde sig ved sin Moders
Forklædebaand, til han er nogleogtyve Aar
gammel. JyllP.^^/il911.2.sp.3.

50 t Forklædeise, en. flt. -r. 1) som vbs.

tilll.foTklæåe. vA2)h.(1759). VSO. 2) konkr.:
d. s. s. II. Forklædning 2. Pamela.I.134.

\\

overf. det er aliene det skarpseende Øye,
der igiennem alle Dækker og Forklædelser
kand see ind til det Egentlige. 5j9ec<ator.

105.
Forklæde-side, en. 1) (1. br.) den

side af legemet, hvor forklædet er anbragt
||

t talem. Han var kommen hende for nær
60 paa Forklædesiden (o : havde besvangret

hende). Levin. 2) f kvindeside; spindeside;
Moth.Kl77. H ved ordspil m. bet.l: hånd er
beslegtet med hinde på forklæde siden
(o: har haft legemlig omgang med hende),
smst. -toj, et. tøj, der egner sig til for-
klæder; især om ternet bomuldstøj. VareL.
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(1807)1.352. Blich.1.348. Feilb. \ -ven,
en. 'en Øjentjener,

|
Som gaar paa Kap

og Fiskeri, j At fange Forklæd-Venner
(o: kvinder). Falst.132.

I. For-klædnins, en. [V.Ls] (I br.)

beklædning paa forsiden (mods. Bagklæd-
ning^. Marmor Columner (adskiller heste-

nes) Spiiltou, ligesom ogsaa deres Krybber
og Forklædningen er af Norsk Marmor,

ke trykkende ell. lammende paa. Tode.

V.235. *han ligger i Sot forknuget af Smer-
ier.PMøll.ES.1.324. hos de mest fremskred-
ne Nationer (har) Opdragelsen været langt
mindre trykkende og forknugende end
den . . syntes anlagt til. VortHj.l2.4.
forknnse, v. [fcor'knu'sa] præt. -te ell.

t-ede (VSO.); part.-tell'.f-et (Moih.K218.
Pram.Stærk.111. Grundtv.PS. 11.403). vbs.

EPont.Atlas.n.l03. (et stjaalet) Fengeskah, \o -clst (Biehl. DQ. IV. 190. VSO.) ell. -nmg
hvis Forklædning var brudt nLBerlTid
^ytl915.Aft.4.sp.4.

II. Forklædnins:, en. flt. -er. 1) som
vbs. til II. forklæde. Moth.K180. Heib.F.?6.

for at naa sin hensigt anvendte han for-

klædning
j II

ogs. : den tilstand at være for-

klædt, under megen Latter over denne
Forklædning, hvori Ingen af os kiendte

den anden igien, vandrede (vi) tH Gruben

(Gram.Nucleus.i881. S&B.). (ænyd. d.s.; jf.
nt. ty.(dial.) verknusen; nu 1. br) 1) be-
skadige ved at knuse; knuse helt; søn-
derknuse. Moth.K217. *ei Haglens Gru-
somhed

I

Saa reent forknuser alt . .
|
Som

Menneskernes Yo\d. Riber. II. 232. Frihe-
dens Hat . . er rund! Enhver anden er
for lille, og indkniber om ikke forknuser
Hovederne.-Ba5'^es.Z)F.iX^ii. S&B. npart.

Molb.LB.241.2) konkr.: dragt, hvormed man 20 forknust brugt som adj. *Forknuste Skibe

har forklædt sig. VSO. Hun var deilig

i sin Forklædning som en simpel Bonde-
pige. Gt/Z6.SÆ595. e.br.

Il
overf. Ew. VIII.

225. (en vise) hvori man under den lette

Forklædning i Helten gjenkjender høj-

salig Arveprins Frederik Ferdinand.Scfeand.
0.1.129. (Brandes) fører sin hele religiøse

Propaganda paa aet æstetiske Felt og un-
der æstetiske Forklædninger. Jpsen.LP.4i.

Falst. Ovid. 102. *(han fandt) Den arme
Kiempe, med forknuste Sider,

| At ligge.

Bagges. Ungd.1.89. Oehl.A.342. han (var)som
forknuust over hele Legemet og i høi
Grad udmattet. Jn^.7CE.2iJ50. (nu næppe
br.:) øm i kroppen af træthed; „mør". *jeg

kom . . tilbage,
|
Forvaaget, mat, forknuust,

en Skygge \ig.Bagges.SkB.251. 2) overf.

2.1) ødelægge; tilintetgøre, dit hierte er

forknejpe, v. [fmr'knai'&a] -ede. (efter 30 ikke uden til . . at udøse uskyldigt blod,

ty. verkneipen ; jf. Knejpe ; spøg., sj.) faa
til at gaa med svir og sold; svire hen. (vi)

kunde forkneipe en Aften med vore ly-

stige Kammerater. CBemh.VI.9.
torknibe, v. [f(nrikni'b8,-'kni-'va,-'kni-

u'a] præt. -kneb; part. -knebet, [jf. ty. vér-

kneifen) 1) (nu sj.) beskadige ell. gøre
fortræd ved at knibe. Moth.K204. VSO.
2) (dial.) knibe ell. trykke stærkt; sam

og tU fortrykkelse og tU forknuselse at

5iøre (1871 : øve Vold og Undertrykkelse^.
er.22.17(Chr.VI). Det var dog mueligt,

at Magt og Vælde kunde forknuses. Balle.

Tale.(1803).13. *(vi) haaber at I naadig la-

der Jer
I
holstenske Haand . .

|
ei reent for-

knuse os. Ilia Fibiger. Niels Ebbesen. (1866).

27. 2.2) (især i perf. part.) gøre fortviv-
let; nedbøje dybt; sønderknuse. *Lad

menknibe; i verf. part., i udtr. som sidde 40 Trængsel blive borte
|
Af dit forknuste

forknebet, sidde knebent. Feilb

Forkning, en. flt. -er. (dial.) vbs. til

forke |l konkr. : hvad der tages paa een gang
m. en fork; forkfuld. Feilb.

forknistre, v. [fcor'knisdra] (nu 1. br.

forknitre [-iknidra] S&B. SaZ.7J.87-2;. -ede.

(e/'feriy.verknistern; kem., mineral.) sprin-
ge itu m. knitrende lyd; dekrepitere.
S&B. SaU VIII.466.

Sind. ^DJ-ors.3. smst.135. *kun en Trold det
anstaar, |

. . at oprive
|
Forknusede Hier-

tes det ulægte Saax. Pram.Stærk.149.
forknyt, adj. [fmr'knørf, 1. br. -'knyd]

(nu sj. : -knyttet, se ndf.). \egl. perf. pari. af
forknytte 4; se ogs. u. forknytte) modløs
over for hindringer; forsagt; bange
af sig; ogs.: nedbøjet af sorg; nedslaa-
et; nedtrykt, 'han ('var) let forknyt, naar

forknoten ell. verknoten, ad'j. 50 Noget var iveien. JTrz.D.JJ.ie^. du skal

[foor-, fBr'kno-d(8)n] (fra nt. (nix) verkno-
ten (OrdbSl); egl. sa. ord som forknyt; dagl,

spøg.) i forb. niks forknoten, ikke forknyt.

FolketsA lmanak.l885.[4b >]. Gadeordb.^

forknndre, v. [fmriknuå'ra] -ede. (1.

br.) gøre knudret ell. indviklet (især i

perf. part.). Moth.K214. JBorup. Grundtvigs
Stjeme.(1912).22. Borup (viser) hvordan
Grundtvig . . har forknudret og begrænset

være glad, du har jo slet ingen Grund til

at være iovknjt.IIostr.GE.22. Du er en
rask Dreng. Drenge maa aldrig være for-

knytte. i)mcAm.PF.50. forknyttet: KM
Rahb.271. er der Noget iveien? Du seer

mig saa forknyttet ud. Hrz.ZF.^i5. Bist.J.

14. BøvP.II.425.
II

ofte (især dagl.) i forb.

som ikke forknyt, ufortrøden; ikke bange

af sig (jf. forknoten;. *Jeg haaber, du er

de oprindelige \Jdtryk. Socialdem.'/6l913.2. eo ei forknyt,
|
Men kjæk du gaaer og sam

sp.5.

forknage, v. [f(nr'knu'(q)8] (sj. skrevet

-knue. Tode. V.235). -ede. (1. br. uden for

dial.) knuge for stærkt; beskadige ved
at knuge. Moth.K216. MO. Esp.428. \\

især

overf.: lægge et knugende tryk paa; vir-

ler (brænde).Winth.IV.53. „Naa, mine Ven-
ner — I er altsaa ikke forknytte (0: ikke

bange for at fri)?'' — „Aldrig forknyt.

Deres Majestæt!" DracAm.FJJ.77. Han var
ikke forknyt (0: for politiet); én skulde
formelig tro, at han hade levet hele sin



B77 Forknytlied forkog^e 678

Barndom herinde paa Brostenene. AndA^ar.

DM.VJ6. Feilb. ikke forknyt for, ikke

bange for. Drachm.FJJ.17. *Agnete var ei

forknyt for at gå, | men alt i Verden med
"Sikåel BlaumJJI.176. | som vidner om eU.

beror paa forknythed. (hendea) ensomme, for-

knytte Skikkelse, hendes blege, forgrædte
Ansigt. JPJac.IJ43. „Onkel er rigtig me-
jet syg," sagde hun, og hendes Stemme
lød virkelig ængstet og forknyt. JakKnu. lo 1800.2178.

han har i Bladet bragt HeibJ'oet.X.210.
Han er forknyttet i sin Ungdom af altfo^

streng Behandling. Gylb.(1849).XIJ72. en
stærk, men af Skjebnen forknyttet Cha-
TBkteT.JFibiger.Liv.85. den af Præster og
Munke forknyttede MenneskehedJ'onfXJr.
IV.8. legemlig Svaghed forknyttede ham.
HøjskBl.l921J353. | f »». h.t. økonomiske for-
hold: forarme. Moth.K216. Folitievennen.

A.37. m -hed, en. GoldschmJV.131. Schand.
TF.I.79.
forknytte« v. [fmr'knøds, l.br. -'knyda]

præt. -ede; part. -et ell. fuden for bet'\ nu
kun dial., som adj.) forknyt (Moth.K216.
Heib.Poei.XJ210. FeUb. HaUebyJ233). vbs.

-else (s. d.) eU. (sj.) -ninr ^t bet. la: ÉahbFl.
IV.140). {ænyd. d. s. i bet. 1', jf. mnt. vor-
knutten ; sml. forknoten)

O t knytte sammen. I.l) binde fast sam-
men; binde i knude. Han har saaledes
forknyttet det, at ingen kan løse det op
igien.FSO. MO. I overf.: gøre indviklet;
forvikle. Moth.K215. Ikke blot forknyt-
tede denne Episode endnu Handlingen
mere, og giorae den mere romantisk . .

men den gav ham en ny Grund til . . at

vedkiendes sit Had. Rahb.FoHJIIJ40. det
hele nu saa gordisk forknyttede politiske

System. sa.EJll.l70. 1^) binde sammen x
med; forbinde med. Kongeriget Dan-
markes Interesse var saaledes forknyttet
med det Romerske Rige, at det ey derfra

kunde skilles. Slange.ChrlVJ371. i mange
. . Ting treffes Maalet rettest og vissest,

naar PUgt og Fordeel behændig forknjrttes

med hinanden. OecMag.VIII.297. Det vi
tit tykkes allerbest at have overlagt, det
er mangen gang forknyttet, med en eller

4) (videre udvikling af bet. S) tage modet
fra; gøre forsagt; ogs.: gøre bedrøvet;
nedslaa. JjPaludanÆr.5. Det maa være
sidste Gang, du lader dig forknytte . . Nu
maa du lære at gaae . . freidigt gjennem
Verden ! Ing.LBJ.5. det (var) aldrig lyk-
kedes at forknytte hende. TopsJlI.253. at

det gaar tilbage igen (med danskheden i

SenMTJyUand) efter Fremgangen i 1907
20 (er) i og for sig forknyttende nok. Dag

Nyh.*V*1912.AJjtp.5. i udtr. ikke lade sig
forknytte, vcere ufortrøden; ikke lade sig

Saa paa. Den Ldlle lod sig ikke forknytte,
un talede rask med ham. Gylb.EA.15.

(prinsessen) vilde paa ingen Maade tillade,

at Prindsen kom. Men han lod sig ikke
forknytte. HCAnd£S. XIII. 216. Schand.O.
IJ.51. I isoer i perf. part. brugt som adj.,

se forknyt.

forknyttelis, adj. [fmriknødoli,

-'knyd-] (1. br^ som lader sig forlcnytte
(4).° ThitJens.TS.55. Forknytteise, en.
vbs. ft'Horknytte. I) f <ti forknytte 1: for-
bindelse; sammenbinding. vApJi/1759).

Sm. konkr. bet.: noget sammenknyttet; knu-
e. VSO. 2) (nu nceppe br.) tU forknytte 2.

VSO. Forknytteise i Væxten. MO. 3) (sj.)

tU forknytte 3 | f m. overgang tU bet 4:
Aands Forknytteise, forknythed. VSO. 4)

anden SUe Vanskelighed, som vore Øine 40 (1. br.) til forknytte 4; iscer om tUsianden (U

ikke see.OeconTJ V.53. | refl. eU. dep.: ind
gaa trolovelse eU. ægteskab. Moth.K215.
Bahb.Tilsk.1798.715 (se u. forkvakle 3;.

2) (nu nceppe br. i rigsspr., jf.: „daglig
Tale." JfO.^ gøre forkrøblet; forsætte i

væksten, hunger og luftens strenghed
havde forknytted legevaeme.Bothe.EF.86.
(for at planten ikke) skal lide en for stærk
Standsning og derved forknyttes for læn-
eeTeTid.Andres.mitf.362. JPJacJ.3.\\part. 50

forknyttet brugt som adj. Moth.K215. han
var . . forknyt i Vexten, havde Pukkel
baade for og bag. Grundtv.SnorreJII.299.
et Par hundrede forknyttede Træer, som
heed Skoven. Blich.(1846).VJ6. en rund-
hovedet Poppel, forknyttet i Højden, men
stærk og knudret i Stammen. ScJiandJSB.
9. Feilb. selv om Havren ser lidt forknyt
ad først paa Sommeren, indtil Høhøsten

være forknyt; forknythed; forsagthed.
BahbJSJ.51. HCAnd.VIII.119. aUe syntes
at have en Sorg eller Forknytteise at

bære jps^. DrachmJi'J.382.
For-knae, et (vet.) partiet omkring fod-

roden paa en hest. LandmBJIJS. LandbO.
11.172. -knae-led, et (vet.) forbindelsen
ml. underarms-, fodrods- og meUemfodsknog-
leme paa en hest. LandbOJIJ94.
forkobre, v. [fwr'kmu'ra, Z.ftr.-'kå-'bra]

-ede. vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; efter ty.

verkupfem; fagl.) beklæde m. kobber;
overtrække (ad kemisk vej) m. et lag af
kobber, de fordum forgyldte Lister vare
neppe foTk6b\)Teåe.CBemh.I.16. Haand-
gem.495. | ^ m. h. t. skibe: kobberfor-
hud e.VSO. ScheUerJiarO. Forkobrtn||r,
en- (fagl.) vbs. tU forkobre. AWHauch.
(1799).184. VareL.*243. | konkr.: plade

begynder, kan der endda blive god Havre. 60 eH. lag af kobber, der er anbragt paa
Ealleby.233

3) (nu 1. br., ,mest i daglig Tale."
MO.) lægge et knugende tryk paa; for-
kue; holde i tvang, (især t perf. part.).

•forknyt (0: tvungen) ved Elskovs Magt,
|

Gaaer han til den gamle Fatter, j Som

noget andet. Hannover.Tekn.368. J, d. s. s.

Kobberforhudning: ScheUerJlarO.
iorkoge, v. [rarikå'qs] -te. {jf. ty. ver-

kochen; især i perf. part.) ødelægge ved
at koge; koge for meget. Moih.Éo. Kiø-
det, Fisken, er forkogt FiSO. (hun) maatte

V. Bcmtrykt »/i 1M3 37
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passe, at Kaffen ikke blev forkogt. CESim.
132. jf.: den Syge samlede alle sine Kræf-
ter, og sprang halv forkogt (o: skoldet) af

Badekarret. HCLund.Samler.II.(1804). 130.

For-koger, en. [V.I.2] (fagl.) kogeap-

parat opstillet foran det egentlige fordamp-
apparat (ved sukkertilvirkning). OrdbS.
O forkogle, v. [fcor'kmq'la] -ede. vbs.

-ing. {ænyd. d. s.) forgøre ved trolddom;
forhekse; ogs.: daare; fortrylle, et ior-

KogletY&ahen. Ing.PO.1.136. Det er jo den
lede Troldhex, som har . . forkoglet baade
Folk og Bæster. Etlar.GH.I.194. der er en
forkoglende Herlighed i Løgnen, som su-

ger alle begærlige til sig. OMøll. GK.20.
en ung dansk Student, som Norges Natur
har iovkog\et.Pont.EY.10.

||
(nu næppe hr.)

m.h.t. øjnene: forblinde. Moth.K233. Den
Taskenspiller kan forkogle alles Øine. FSO.
torkokse, v. [fmr'kogsa, -'kogsa] -ede.

vbs. -ning. {jf. ty. verkoken; fagl.) for-
vandle (kul) til koks. Wagn.Tekn.321.
VareL.^276.
torkomme, v. [fmr'kmm'o] præt. -kom;

part. -kommet, i fk. ogs. -kommen (især i bet.

2.2) og i best. f. og flt. -komne ell. (sj.) -kom-
mede (Ing. VS.II.8). vbs. (1. br.) -else (Las-
sen.S0.42). (ænyd. d. s., glda. d. s. i bet. 2.1

(Suso.44), æda. for kumæ, ødelægge, dræbe,

forulempe, oMn. fyrirkoma, ødelægge; i bet.

2 fra mnt. vorkomen || de sammensatte tider

dannes i bet. 1 m. have, i bet. 2 m. være ell. (i

sætninger, der udtrykker noget blot tænkt, ogs.)

m. have, fx.: Hoib.NF.1.73. sa.Ep.IV.339.

jf. Mikkels.0rdf.§145,anm.2)

1) (nu 1. br. 1 rigsspr.) trans, t.l) lade
komme bort; kaste bort; tabe; forlægge.
DL.1—25—20. hun har forkommedt sin

Tmg.Moth.K274. Tops.III.324. langs Tag-
skægget sad endnu alle de Ting, Anders
Smed havde stukket derop, for at de ikke
skulde forkommes.JFJens.irjP.58.

|| f lade

forsvinde med forsæt; tilvende sig; stjæle.
hun soer paa, at ingen havde forkommet
Skeen uden hun. -Et«. VI.151. (kongen) fryg-
tede for, at Andre skulde forkomme No-
get af Skatten, hvis han sendte dem (for
at hente den). Oehl.VS.3o. 1.2) ('„Nu lidet

brugeligt." MO.) tilføje (noget) en beska-

digelse, der gør det (helt ell. delvis) ubruge-
ligt; ødelægge; ogs.: forbruge paa en daarlig
maade; lade gaa til spilde; sætte over
styr. sanker tilsammen de overblevne Styk-
ker, at intet forkommes (1907 : skal gaa
til Spildej. JoA. 6. i5. ved en eller anden
hendeise forkommis (hans midler) og han
.. nødis til at betle. Holb.NF.I.71. (ride-

fogden skal) see til, at Bønderne holde
deres Gaarde og Huse vedlige, og ikke
forkomme deres Besætning. iStowj9e.7I.545.

CBemh.VI.277. (den menige maa ikke) for-

sætlig fordærve eller forkomme de ham
selv tilhørende, men for Tj enesten bestemte
Munderingsstykker. Tjenesteregi. 271. Sæt
nu . . hun ligger og forkommer Dittes to

hundrede Daler 1 AndNx.DM.183.
|| f om

legemlig beskadigelse: ødelægge; dræbe.
forkomme de Bier siden de andre, da tage
hånd Skade for Hiemgield. Z>L.5—i5—

4

(efterJyLov.3.39).

2) intr. 2.1) (især O og dial.) gaa til

grunde; gaa tabt; bortkomme. DL.5—
2—8. endeel (fragmenter af Per Ruuses
journaler) ere af Vandet bleven forder-
vede, endeel forkomne. Holb. Paars. )(2. ^

10 Oehl.VS.4. Dog ikke et Haar af Eders
Hoved skal forkomme (Chr.VI: forkom-
mes; 1907: gaa tabt). Luc.21.18. Forkom-
mer en Skudsmaalsbog, skal Tyendet . .

ufortøvet anmelde det for Politiet. Tyende-
lov^''/bl854.§57. at vogte over Husets Gods,
saa intet forkommer. VVed.BB.108. Feilb.

2.2) isasi' om personer: omkomme; forgaa;
spec: blive i høj grad medtaget af noget;

forsmægte, (ofte i forb. m. præp. af). Moth.
20 K273. (han maatte) selv slæbe Ligene ud,

for ei at forkomme af Stank. Mall.SgH.47.
man er nærved at forkomme af Hede og
Støv paa den lange Kongevei. Hi-z.X.lS.

(birkens) store Grene bredte sig hen over
Lærketræet, der . . derved maatte standses
og forkomme. IICAnd.XII.338. somme led
ondt til Overflod, og andre forkom af

Fedme. JVJens.HF.149. hvis én ikke vilde

risikere han gik og forkom, var én nødt
30 til at ha ham til Maaltiderne. AndNx.DM.

V.119. overf.: Sorg er for mange ligefrem
et nødvendigt sjæleligt Næringsmiddel,
uden hvilket de aandelig vilde forkomme.
LFeilb.SS.60. \\ i talespr. nu især i part.

forkommen anv. som adj. (s. d.).

torkommen, part. adj. [f(orik(nm'(3)n]

(nu næppe br. som fk. forkbmmet. PM0U.I.
307. Hrz.IX.13o. Oversk.II.87). (ænyd. for-

kummet (Kalk.1.648), oldn. fyrirkominn;
40 egl. perf. part. a/" forkomme 2.2) i høj grad
medtaget ell. ødelagt, (især i forb. m. af).

Hånd er slet forkommen af gode da.ge.Moth.

K274. *mit matte,
|
Af Sorg og Poesie

forkomne Liv. IIrz.D.III.65. Jeg vovede
ikke at spørge, saa forkommen var jeg af

Angest over det, som skulde skee. Bergs.

GF.I.244. jf. (spøg.): paa Hovedet har han
en forkommen og bulet JJlåhat. Aakj.VB.
134.\\isæi': legemligt udmattet (af kulde,

50 nødosv.); ogs.: vanrøgtet; forhutlet. Ære-
boe.204. (hun) var saa forkommen af Kulde,
at hun ikke kunde tale. B^C4nd.F.555. den
tynde Skikkelse saae ud som en forkom-
men Fugl paa sin Pinå.JFibiger.Liv.334.
hjemløse og forkomne Storstadsstoddere.
Pont.LP.VII.196. overf.: aandelig forkomne
Mennesker.Schrøder.F.274. Hendes stakkels
forkomne Kærlighedseventyr var tilende.

Pont.LP.VII.18o. en Takadresse, der er af-

60 fattet i et forkomment Sprog. PLaurids.S.
V.91. CP -hed, en. gysende af .. Forkom-
menhed rejste han sig op. Budde. TreSmaa-
fortællinger.(1881).115. Brandes. V1I.615.
For-kontrakt, en. [V.I.2] (jur.) kon-

trakt om indgaaelse af en kontrakt. Lassen.
A0.12.
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forkorke, v. [fmr'kmr^g] -ede. vhs.

-niag. {jf. ty. verkorken; hoQ omdanne(s)
til kork. den forkorkede Del af Rodens
Overflade. LandmB.1.38. Der frembrinffes
(smaa) Korkpuder, idet (cellerne) forkorke.
Sal*11.671. det forkorkende Stof (o: som
frembringer forkorkning). sniiif.VIII.467.

For-korn, et. [V.2.i] (landbr.) frasor-

teret, letvægtigt kom, der kun egner sig til

fodringsbrug ; smaakom (jf.Efterkom). Cit.

1864.(KLars. UK.412). LandbO.ILl95.
for-kort, adv. se kort.

forkorte, r. [fmr'kmrrfa] Høysg.AGJ.05.
-ede. vbs. -elsc (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd.
d. s.; fra mnt. vorkorten, jf. <y. verkiirzen)

1) C) formindske længden af ru>get;

gøre kortere; afkorte (1). I.l) m. h.t.hvad
der har udstrækning i rum. Eilsch.Term.41.

forkorte en Snor. VSO. Prokrustes . . for-

kortede sine Gæster efter Maalet af sit

Sengested. PMøU.II.276. D&E. forkorte
et tov, spec. J,: anbringe et siik paa et

tov. Harbo€.MarO. forkortet blomster-
stand, (bot.) blomsterstand, hvorfra de en-

kelte blomster udgaar i omtr. samme højde (jf.
forlænget blomsterstand «. I. forlænge 1).

Drejer. BotTerm.53. Lange. Flora.xxxiii.
||

M. h. t. noget skrevet ell. trykt (jf. u. bet. 1t.y.

Meyer.^3(u. abbreviere^. *en enkelt Linie,
|

Henkastet hurtig med forkortet Skrift, I

Saa knap den læses kan af nogen Anden,
|

Den er dog tidt for mig en kostbar Skat.
Hauch.TB.67. stykket blev stærkt beskaa-
ret og forkortet til brug ved opførelsen

;

bogen er fuld af endeløse citater, som let

kunde have været forkortet • | (poet.)

billedl., i udir. som guds arm forkortes
ej olgn. (o: guds magt forbliver ubegrænset;
ifter 4MosJ1.23). *Et Himlens Arm for-

kortet?
I
Fæst al din Liid til åen.Etc.V.

95. Boye.AD.1.88 jf: »„Vil du mig hin-
dre?" Alexander: „Netop jeg. Kaianus!

|

Troer du maaskee min Arm og Haand
iorkortet?" PalM.VI.151. U) »j. ;i. t. tid
ell. varighed. Hans Søn, som merkede .

.

at han havde i Sinde at forkorte sit Liv, tog
hans Sværd hort. Eolb.Hh.II.412. •„Snart
est du frie; snart bliver du en Engel

|

I Himmerig" — „Snart? Tak! o milde Fa-
der!

I
At du forkorter denne Smertens

Standl'' Blich.(1920).VlJ290. derfor vil jeg
nu lede ham ad en Gjenvei, der forkorter
hans Gsing.nauch.III.9. jeg forkortede
Nattens Søvn. Kierk.VII.196. K. forkortede
sin Juleferie. JafeJfntt. 4. i 55. H forkorte
tiden olgn., spec: faa tiden til at gaa hur-
tigere; fordrive tiden (jf. Tidkortj. Falst.

Omd.130. JHSmidth.Poes.l5. »ved etEventyr
rforkorte Tiå%n.B:eibJ'oet.VIII.91. Drachm.
D.7.

(I
m. h. t. hvad der siges (jf. u. bet. l.i^.

den enfoldigste gemene mand, som for-
korter og fordærver ordene. Høysg.AG.105.
At forkorte en Stavelse (o: udtale en sta-
velse kort). VSO. lange ord er upraktiske,
og de forkortes derfor ofte. SandfeldJens.
£J27. I t (bibl.) udføre hurtigt; opfylde

hurtigt. (Herren er den,) som fuldkommer
og forkorter (1819: hasteligen opfylder)
sit ord i Tettærdighed. Rom.9JS8(Chr.VI).

2) gøre mindre (ved fradrag); afkorte
(2). 2.1) m. h. t. talstørrelse: formindske;
især (regn. ell. mat.) i udtr. som forkorte
en brøk, gøre en brøks tæller og nævner
mindre ved at dividere m. en størrelse, der
gaar op i dem begge (jf. forlænge en brøk

10 a. I. forlænge^. Cramer/1765).29. Regneb
MeU.1.5. (bxUedl.:) at viUe være og for-

blive med det Gode i Afgjørelsen. Ingen
troe . . at dette er en vidtløftig Sag, tvert-
imod er det dette, som i Evighedens For-
stand, hvis jeg saa tør sige, forkorter alle

Livets Brøker. ^i<Tfc.F/Ji^80. smst.X106.

li
(nu sj.) m. overgang til bet. 1J; m. h. t. an-

tal: formindske; afkorte, dersom Herren
ikke forkortede (1907: afkortede^ de Dage

20 (^: henimod verdens undergang), blev intet

Menneske frelst. Ji/arc.i5.50. „Ach! Hr.
Lucifer, giv mig Tid at begræde mine
Synder." — »For mig maae i græde, saa
længe I lyster. Jeg er ikke kommen for
at forkorte jere Dage." Holb.HexJ.8. 2.2)

t t videre anv.: indskrænke; begrænse.
forkorte ens høihed . , éns myndighed
Moth.KSlO. dennem (var) aldrig . . Kom-
men udi Sinde deres Friheder og Privile-

30 gier at forkorte eller forkrænke. Slange.Chr
IV.12. MO. B m. person-obj. 1. i forb. blive
forkortet paa, komme tH at lide mangel
paa. Dersom saa skeer, at nogen Skipper
er længe paa sin Rejse, og nand bliver
forkortet paa Fætalie.Z)L.4

—

2—16. 2. gaa
for nær; forurette, det var Hans Maje-
stæt ikke anstændigt . . at lade sig i aller-

mindste Maader forkorte, eller afstaae fra
dend Ret og Høyhed, som hånd . . hafde

40 arfvet. Slange.ChrIV.706. Forkorte sin Nde-
ste.vAph.(1764). 2jt)f ødelægge. Du raad-
slog skammeligen for dit nuus; idet du
forkortede mange folk, og syndede imod
din siel. Hab.2.10(Chr.VI).
Forkortelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.)

1) som vbs. 1.1) G) tU forkorte 1, især Ij.
Visse Substantiver . . Ude i Pluralis en
Syncope eller Forkortelse, som: Artikel,
Artik'ler. JBaden. Gram.79. Aftensangstie-

50 nesten taaler ingen Forkortelse. Balk.P.I.
227. MO. SandfeldJens.S.151. 1.2) (mat
eU. regn.) til forkorte 2.1 : forkortelse af en
brøk

i
1.3) t til forkorte 2.2. Moth.KSlO.

2) (taU eU. skrevet) ord ell. udtryk, der er
fremgaaet ved udeladelse af staveher ell. led

olgn. Nelly (en Forkortelse af Ellinor).
Bagger.I.197.

fl
bogstavforbindelse, der for

nemheds skyld anvendes i st. f. et ord skrevet
helt ud. Eask.Retskr.336. Ejendommelige for

60 Handelsbrevet er . . visse Tegn og Forkor-
telser.a'a^e.»ii4-2.Forkortel8e8-te&n,
et. [U; jf. 2] (jf Forkortningstegnj. VSO.
Mikkels.SproglS.127(omtegnet.). Forkort-
nings, en. flt: -er. {ænyd. d. s.; uden for fagl.
spr. (se u. 1 og 2) nu sjældnere end Forkor-
telse) 1) som vbs. 1.1) som vbs. til forkorte 1.1

37'
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og 1.2. 2MaJck.2.27(Chr.VI). Menneskets Liv
(led) udi all den Tiid ingen Forkortning (o

:

menneskenes levetid tog ikke af). E.olb.JH.1.

27. Ved Opførelsen paa Scenen foretages

i Slutningen af Skuespillet følgende ¥ov-
koTtninger. PalM.V111.374. Profetier om
Arbeidstidens Forkortning.Drac^m.£'^.5i.

II (fttgl-) handlingen at tegne i perspektiv (jf.

u.bet.2). Oehl.C.169. Sal.VL873. 1.2) (regn.

ell. mat.) som vbs. til forkorte 2.i. Regne-
stykket (simplificeres) betydelig ved den
saakaldte Forkortning, Urmageri.46. SaU
VIII.467. 2) om den ved forkortelse frem-
komne tilstand. JohsBoye.Ind.24. jeg (o: en
teaterdirektør) giver . . „Dyveke", men i

Forkortning.ECAnd. VI1.136. Folkeslage-
nes kulturhistoriske Udviklingsgang, der
ligesom i Forkortning gentager sig i det
enkelte Menneskes Udvikling. Voi-tnj.l2.

18.
II (fagl.) det forhold i tegning ell. maleri,

at en figurs udstrækning i dybden er fremstillet

V. hj. af korte linier; perspektiv. *Denne
Arms Forkortning

|
Er neppe ganske rig-

tig. Oehl.C.183. HCAnd.I.157. en Rytter,

hvis Hest er fremstillet i Forkortning iox-

iv2i.FrPoulsen.OD.87. jf. (billedl.): denne
Fortælling (er) altfor vidtløftig, da For-
fatterinden endnu ikke forstaar, fyldest-

gørende at tegne i Forkortning. Brandes.
F.481. 3) (nu l.br.) d.s.s. Forkortelse 2

slutn. Høysg.S.a2f. En tysk Forkortning,
som er gaaet over i dansk, er F. F., der
angiver, at noget er extraiiRt.KNyrop.(Til-
sk.1921.II.89). Forkortning^s-teg^n,
et. [1.1; jf. 3] (nu 1. fcr./j/.Forkortelsestegn^.

vAph.(1764). Larsen, abbreviere . . skrive
med Forkortningstegn. Meyer.3.
forkradse, v. [fcnrikrBsa] (f -kratse.

vAph.(1764)). -ede. vbs. -ning (s. d.). (jf. ty.

verkratzen) beskadige ved at kradse;
overkradse. *lad dem (o: bogormene) i

der' Krog forkradse sig som Katte. Ew.
IV.3. VSO. MO. S&B.

II
især i part. for-

kradset brugt som adj. VSO. Han var
ligesom forbidt og forkradset paa Ansigt
og Hals. Ing.KE.II. 150. Drachm.PV.80.
Fleuron.SK.41. Forkradsning:, en. flt.

-er. vbs. <t/ forkradse || m.konkr. bet.: for-
kradset sted; skramme. MO. S&B.
forkramme, v. [fmr'kpm'o] -ede. vbs.

>else (MO.). beskadige ell° ødelægge ved
at kramme. Moth.K329. *Fy, hvor De
har forkrammet dette Brev. Oehl.XV.127.
Grundtv.PS.VII.455. MO. || især i part.

forkrammet bi-ugt som adj. Bøgh.L.128.
Lad os . . faa Blomsterne samlet op. Gjør
det Noget, at de er noget forkrammede?
Schnnd.PB.323. overf.: Livet byder hende
aldrig nogen Glæde, uden at den er . .

forkrammet af Menneskehaand. Clara An-
dersen.Ka8taniebaandet.(1861).28. (jarg.) om
kvinde : som har haft for megen omgang med
mandfolk (jf. u. forjaske 2). Moth.K329. hun
ser noget forkrammet ud

j

forKrampet, j^nrf. adj. [fmrikrBm'ftaf]

(sj.) medtaget af krampe. Mit Venstre

Laar var aldeles forkrampet. Foden svul-
met, og jeg kunde ikke . . røre Benet.
Bagges.D V.XI.08.
forkratte, v. [frnrikr^da] -ede. (nu næp-

pe br. i rigsspr.) d. s. s. lorkradse. VSO.
for-kristelig, adj. [V.2.2] (efter ty.

vorchristlich; nu 1. br.) ri. s. s. førkristelig.

Engelst.Qvindekj.l2. Denforchristelige Tids-
alder. Tyors.£>0.i;5. Schand.F.189. -krop,

10 en. den forreste del af et dyrs krop. Levin.
BMøll.DyL.I.216. Løven med den svære
Forkrop. JVJens.Br.84. (sj.) m. h. t. menne-
ske: Han strakte Halsen længere og læn-
§ere ud af Vinduet, lod tilsidst et godt
tykke af Forkroppen følge med. CMøll.

PF.20L
forkroppe, v. se forkrøppe.
forkrnmme, v. [fmr'krom'a] -ede. vbs.

-ning. (jf. ty. verkrummen {især i perf. part.

7a og som vbs.; 1. br.) blive ell. gøre krum.
mine (af en lang køretur) forkrummede
Been. BudBay.EP.I.154. Forkrumning af

en eller flere af Skelettets Knogler giver
Anledning til Vanførhed, saasom Hjulben
og Kalveknæ. Panum.236.
forkrnse, v. [fcnr'kru'sa] -ede. (sj.)

kruse ell. krølle stærkt.'VSO. (han) gaar
med Haaret saa forkruset, som skulde han
tU Bal. Leop.PC.124.

30 forkrybbe, v. se forkrøppe.
forkrybe, v. [fmrikry'ba] præt. -krøb;

part. -krøbet, vbs. (sj.) -ning (vAph.(1764)).
(ænyd. d. s. i bet. 1 .1, glda. forkropæn, for-

vendt, ond; jf. mnt. vorkrupen, ty. verkrie-
chen ; egl. : krybe ind i, jf. æ9iyd. indkroben,
indesluttet, haardnakket, ond) 1) krybe ind
i; krybe i skjul. 1.1) (nu næppe br.) refl.

Moth.K373. vAph.(1764). „er endnu en Ger-
manisme." MO. 1.2) part. forkrøben som

40 adj. i overf. anv. 1. f som holder sig inde
og ikke lader sig se blandt folk. Moth.K375.
2. (nu sj.) sky; genert; trykket af for-
holdene. *Sangen gik

|
Forknyt i Dane-

lunden,
I

Med gammeldags, forkrøben Skik.
Winth.1.272. Onkel var smæk vred. Jeg
sagde . . ingen Ting, men listede i for-

krøben Taushed mine Støvler at.Bergs.GF.
1.285. 3. (jy.) tvær; uvillig. Feilb. 2) (1. br.)

krybe sammen; kun i part. forkrøben
50 brugt som adj.: sammenkrøben; forkrøb-

let; vantreven. Den kjedelige, snorlige
Landevei med de forkrøbne Træer. Tolderl.

F.I.95. Schand.TF.I.220. en tolv—tretten-
aarig, forkrøben Gymnasiast. Ziars.Cii^S.

t forkrydet, part. adj. (ænyd. d. s.; af
VL for- 6 og ænyd. kryde, krydre, jf. nt.

verkrued, krydret, cenW. verkråutert) (gen-
nem)krydret; overf.: forfinet. *Forvend-
te Smag! forkrydet Lystl JJLund.(Sk Vid.

60 IX.182).
lorkrympe, v. [fcor'krøm'fea] -ede. (L

br. uden for dial.) gøre °helt sammen-
skrumpet; faa til at krympe sig sam-
men. *som et vissent Blad |

forkrympes (den-

ne slægt). Ilia Fibiger. Niels Ebbesen. (1866).
105.

II
især t^ar^ forkrympet brugt som
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adj.: forkrøblet; vantreven, tynde, for-

kiympede lly\de\)us]!ie.Blich.(1920). VII.74.
grim var han, Haaret stridt, forknet og
forkrympet va.T han. nCAnd.VII.44. Erim-
holm.S.o2. (sj.) overf.: *Evoe, Evanl hvor
kommer dn hid | I denne dyre forkrym-
pede T\å? Blichj[1920)JV.206. ogs. (jy.):
forfrossen. Feilb.

forkryppe, v. se forkrøppe.
forkryste, v. [fmr'krysda] -ede. {ænyd. lo

d. s.; nu næppe br.) be"skadige eU. øde-
lægge ved at kryste; forklemme; knuse.
Moth.K330. •Om alle Ting i Vredens Hæn-
der

I
Forkrystes, knuses, smuldre hen. Zet-

litz.Psahney.(179o).3. VSO.
forkrænke, v. [fcor'krBn'^al -ede. vbs.

-else (s. d.) eU. (sj.) -ning (Hr'z.D.lII.69.127).

{glda. d. s.; fra mnt. vorkrenken; a/" krank,
svag, jf. krank, krænke) 1) (nu næppe br.)

svække: beskadige; ødelægge; fordær- »
re. det, som ikke blev forkrænket (1871:
fordærvet^ af ild. Visd.l6.27(Chr. VI). »In-

gen Aårstid den (o: blomsten) forkrænker.
Staffeldt. 102. en Kamp, der forkrænker
Folkesindet, ikke løfter det op. Birkedal.

O.IIId28. I m. overgang til bet. 2: for-

krænke . . en pige. Moth.K332. 2) f gøre
indgreb i; gøre vold paa; overtræde;
krænke. Moth.K332. FaM.88. deres Magt
og Myndighed, som de ingenlunde ville io

have forkrænket. S?«w^e.CArJ7.7. PAHeib.
US.606. ved deslige Foreninger (afjorder
maa) andres Ret ikke forkrænkes. Forordn.
(Evartudg.)"U1781.§25. VSO. 3) (Jf fr. cor-
rompre, egl. ødelægge) f underkøbe; be-
stikke. Dersom nogen Superintendent . .

lader sig forkrænke af Præsterne med
GaveT.DL.2—17—23. O forkrænke-
lig, adj. [fmr'kreiv'^ali] {ænyd. d. s.; aftor-
krænke 1 ; især hibl. og relig.) som er hjem- 4o

falden tU ødelæggelse og undergang; for-
gængelig, et forkrænkeligt Legeme be-
sværer Sjælen. Visd.9.15. ikke med for-

krænkelige Ting, Sølv eller Guld, ere (I)
forløste fra Eders forfængelige Omgæn-
gelse . . men med Christi dyrebare Blod.
lPet.1.18. Hrz.D.IV.26. al Jorderigs Fryd
er saa stakket og forkrænkelig, saa falsk
og ufuldkommen. JP.7ac.7.i 78. Blomster-
nes ædle men forkrænkelige Skønhed, so
DanmHavebr.20. CH -hed, en. (især bibl.

og relig.) forgængelighed, det saaes i For-
fa-ænkelighed, det opstaaer i Uforkrænke-
lighed. i Ca»-.i.5.4 2. Grundtv.SS.I.210. (han
fandt livet) fremmed for sig i dets Ussel-
hed og Forkrænkelighed. JPJa<?.7J.54.

||

(sj.) skrøbelighed. (Valdemar Atterdag) som
til trods for al sin forkrænkelighed var
vort fædrelands redningsmand. ADJørg.lI.
229. Forkrænkelse, en. (ænyd. d. s.; 60
vbs. til forkrænke) 1) CP (især bibl. og relig.)

/i/ forkrænke 1: opløsning; undergang;
fordærvelse, hvo som saaer i sit Eiød,
skal høste Forkrænkelse (1907: Fordær-
velse; af Kiødet. Gal.6.8. *Rundt om os er
Forkrænkelse,

| Rundt om os idel Død vi

see. SalmBus.66.2 (jf. I. Død 3.3;. »et Fri-
sted underfuldt . . | Fra al Verdens Sorg
og Nød,

I
Fra Forkrænkelse og Død. Grundtv.

SS.III.93. IngJLSE.VII.179. det Evige og
Uendelige (kan) kun gennem Forkrænkel-
se og Undergang . . naa til Fuldendelse.
Høffd.LT.12.5. 2) f til forkrænke 2: over-
trædelse; krænkelse. Kong Henric (af
England) skulle have Princesse Catharina
af Franckerige . . og med hende arve
heele PYankerige efter Caroli Død. Dette
blef besluttet . . 1420 med den Saliske
Lofs Forkrænkelse (d: hvorved den franske
arvefølgelov blev brudt). HolbJntrJ.544. (det

skulde ikke) være dennem . . til nogen For-
kleinelse eller Forkrenkelse udi deres Ade-
lige Friiheder og Privilegier.S/an^e.C%r7F.
5. Rettens FoTKrænkelse. Engelst.PhilJ219.
Davids.KK.410. || ogs.: forklejnelse, (det)

var skeet til Fornærmelse for hende og
til Forkrænkelse paa hans eget gode Navn.
Engeht.Phil.llO.

forkræse, v. [fcor'kræ'sd] -ede. (nu
næppe br.) forvænne mek god mad; gøre
kræsen. VSO. f part. forkræset som adj.:

kræsen. Hendes Hund er saa forkræset,
at den ikke vil æde andet end ferskt Kiød.
smst.

forkrobbe, v. se forkrøppe.
forkroben, part. adj. se lorkrybe.
forkreble, i-. [f(or'krø(')bl3] -ede. vbs.

-ing (s.d.j. (<vAph.(1764)°, efter ty. verkrup-
pem, egl.: gøre til krøbling, jf. Krøbling;
nu sj. uden for perf part. som adj., se u.

bet. 3) 1) trans.: forsætte i væksten; gøre
vantreven, den gamle Methode (at op-
drage børn paa bestod i) at sperre dem
inde, og forkrøble dem ved Stillesidden.
Rahb.TUsk.1797.831. | overf »er vort Liv
ikkun et Marterkammer, | som forkrøbler
Siælen mér og mér. Kaalund.193. 2) intr.:

blive forsat i væksten; blive vantreven,
(planten) vantrives, forkrøbler, visner. En-
gelst.Xat.304. (børnene) taale, vegetere, li-

de, forkrøble. Goldschm.BlS.II.61. JVJems.
C.73. 3) jjarf, forkrøblet brugt som adj.:
vantreven; misdannet, kun enkelte for-
krøblede Birketræer saae han endnu.HawcA.
IV.286. Nans.KV.146. Træk og Fugtighed
er en Fordærvelse for Hvalpene, de blive
da forkrøblede. VortHi.IIl4.6. jf. (spøg.):
den Hærskare af forkrøblede Møbler . .

der fylder vore Stuer. »ms/.75.65. (1. br.)

overf, m. h. t. en persons aandelige udvikling

:

Kierk.XI.31. hans forkrøblede Lidenskaber
faar Luft i et epileptisk Anfald. jBi^e^.Vs

1913.2.sp.3. I (sj.) gjort tU krøbling; lem-
læstet. S&B. jf. : Asketer, snavsede og for-
krøblede som Indiens FakiTer.BiUe.Italien.
1.127. 1. Forkreblin^, en. vbs. tU for-
krøble I om tilstanden at være forkrøblet;
forkrøblethed. (følgen af ulykken var) Tab
af Vs Yderstykke paa venstre Tommel
med nogen Forkrøbling af Negl og Fin-
geTende.Arb.forsikr.l907.BilagLl83. overf.

:

TopsJII.192.
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II. \ Forkreb]ini;, en. [fmr'krø(Ob-

lei|] {vel dannet af Krøbling under indfly-

delse af forkrøble) vanført menneske;
krøbling. Bang.GH.27.
Forkrebninfi:, en. se Forkrøpning.
forkrelle, v. pmr'krøl'a] -ede. vbs. -ing

(s. d.). 1) beskadige elC ødelægge ved at
krølle; krølle (noget, som helst skal være

flat). 'Jeg kan mig lade kradse, nappe,
|

'orkrølle, ruske, pusle til. Bagges.llI.SO.

VSO. MO. II
iseer i^ar^. forkrøllet brugt

somadj. PMøll.1.58. en hvid forkrøllet Tar-
latanskjole. S^Mcfc-FO.i^. Jette rystede sig

som en forkrøllet Kattekilling efter den
\als. Leop.ET.5. om person: hvis tøj er (me-
aet) krøllet. Du beklager Dig over min st^-
kels Silkekjole? See engang hvor forkrøl-

let jeg eT.CBernh.VI.250. 2) (nu næppe br.)

besætte m.. (haar)krøller over det hele.

Wand. Mindesm. II. 1 90. HCAnd. VI. 106.
dværgagtigt forkuede, busklignende Txsr-
er.NaturensV. 1916.103. m. h. t. personer:
Drengen er bleven forkuet i sin Opvækst
ved for tidligt Slæb.MO. S&B. jf. (billedl.):

idelig tillod (man) sig at opdrage mig og
forkuede mangen dygtig Spire hos mig.
HCAnd.XII.100. 03 Forknelse, en. vbs.

til forkue, (til forkue i.i:) VSO. Forkuelse
10 af Kvindens Ret og Evner. TroelsL.XII.

228.
II
om tilstanden at være forkuet, (til

forkue l.v.) Erindringen om Jødernes For-
kuelse. GoWsc^m.I.i87. f/ii forkue 1.2:; VSO.
Jeg syntes, at jeg paa kort Tid havde ry-
stet flere Aars aandelig Forkuelse af mig.
Schand.F.456.
forknlde ell. (isærdial.) forknldre,

V. [f(or'kur(r)8] -ede. {jf. mnt. vorkulden
samt forkøle; 1. br. i rigsspr.) gøre gennem-

VSO. Forkrelling, en. vfcs. /t7 forkrølle. 20 kold; gøre forfrossen. Han var (træt) af

MO. II (1. br.) m. konkr. bet noget forkrøl-

let; forkrøllet sted. S&B.
Forkrepning, en. (Torkrøbning. Ar-

bejdsløn. 31. Scheller. MarO. 69 (u. épaule-

ment^. Forkrybning. smst.230). flt. -er. (fagl.)

vbs. til forkrøppe. Tekn.MarO. \\ m. konkr.

bet: sted, hvor noget er forkrøppet. Stilart.

204. FrPoulsen.MH.1.72. forkreppe, v.

[fmTf]!iTøhQ](forkTøhhe.FrPoulsen.MH.I.100.

Nattetimernes forkuldrende Klamhed.
EErichs.TM.112. i pass.: blive gennem-
kold, forfrossen. Moth.K240. || isæriperf.
part. brugt som adj. forkuldet: Larsen.
Feilb. forkuldret: Moth.K240. (hun) blev
aldeles forkulderet og trangbrystig (af at

løbe halvnøgen ud i mosen). Cit.l726.(DSaml.
VI.144). Feilb.I.346.IV.155. det var høj-
lys Dag, da han endelig rejste sig, hjamsk

forkrylbbe. Sal.II.604. Scheller. MarO. for- 30 og toTkulret. EErichs.N:i68.
kryppe. S&B. SaUVIII.467. f forkroppe. ~ - -- - .. - -

NDam. Den borgerlige Bygningskunst.(1818).

17). -ede. vbs. -ning (s. d.). (j/. f forkrop

-

per, forkrøppet liste (Moth.K356); gennem
nt. fra ty. verkropfen, verkropfen, af kropf,
kraase, svulst, fremspring, jf Krop, kroppe

;

fagl.) føre en liste ell. gesims olgn. rundt
omkring et fremspringende parti; bøje
en stang ell. aksel i to knæk, det første vin

forkulle, v. [foorikol'a] -ede. vbs. -ing

(MO. SaUVIII.467) ell. -ning (OpfB.m.
469. Wagn.Tekn.322). {jf ty. verkohlen)
!) omdanne til kul ved forbrænding, en
nye Ovn til at forkulle Been i. MR.1823.
113. Dette Træ forkulles let. MO. OpfB.'
11.469. ForstO. \\ ogs. (intr.): blive til kul
ved forbrænding ell. indvirkning af
ild. (træet) kan forkulle under Paavirk-

kelret ell. skraat paa længderetningen, de^ 40 ning af Ild, men ikke antændes. J)a^i\ryA

andet parallelt m. denne. ForklTømrere.51.
VærktMask.l5. TeknMarO. Stilart.200.

forkue, v. [fcor'ku-'a] -ede. vbs. -else (s.

d.). 1) holde nede ved tvang ell. tryk;
undertrykke. I.1) CP iegl.bet. Menneskene
nærme sig til Dyrene ved en Overtroe,
der sløver og forkuer deres Fornuft. l?or-

reb.II.171. *Lad ei den stUle Flid af Trang
foT\iues.Hrz.D.III.175. Schand.AE.283. (nu

^°/Bl908.2.sp.6.
\\
part. forkullet brugt som

adj. 1. brændt tU kul. Gnisterne af det for-

kullede Papir sluktes Isingsomt Schand.T
F.11.389. SophMull.V0.411. jf: De noget
over 1600 Papyrusruller, som . . fandtes
(i Herculaneum), var alle mer eller mindre
forkullede, dog ikke, som man først troede,
ved Ild, men ved Jordlagets kemiske
Indvirkning. JohsDam. (Aarbogf.Bogvenner,

næppe br.:) *aldrig
|
Jeg lader mig at 50 1921.47). 2. beskadiget ved forkulning (af

Avindsord forkue
|
Til Slip at give paa

en ærlig Yen.0ehl.DM.19.
\\ f under-

tvinge; besejre. *en Troldeflok, | Som
Olaf har forkuet. sa.I/.JJ.-256. 1.2) betage
modet ved for streng behandling; læg-
ge aandeligt tryk paa. Moth.K382. den
strænge forkuende Adfærd, som tidligen
betager Børnene deres Mod og Munter-
hed. iV5HcA.SZ.6 7. VSO. MO.

II
især i part.

overfladen olgn.) hvis der var et forkullet

og ødelagt (brød) at faa uden Betaling.
JVJens.HF.147. (sj.) om person m. brand-
saar: OBloch.D?1.214. 2) (fagl.) ophede
uden adgang af luft for at udvinde
kulstof Wagn.Tekn.323. SaUVlII.467.
forkulret, part. adj. se u. forkuld(r)e.

for-kultivere, v. [V.2.i] vbs.-ing. (gart.)

give planter en foreløbig kultur (fx. i driv-

forkuet brugt som adj. Moth.K382. sulten 60 bænk), inden de udplantes (jf. Forkultur I.2/

og forfrossen gik hun og saae saa forkuet DanmHavebr.602. -kultur, en. [V.2.i] I)

ud.HC^nrf. FJ.36. de daarlige Ægteskaber, foreløbig dyrkning, l.l) (forst.) foreløbig

hvor Kvinderne er forkuede. Sosir.JS.77J. dyrkning af en haardfør træart til skærm
6. Feilb. 2) (nu 1. br.) hindre i vækst og ud- for mindre haardføre. LandmB. III. 221.
vikling; forsætte i væksten, (oftest i perf. 1.2) (gart., landbr.) den fremgangsmaade at

part.), disse (træer) ere forkuede og lave. bringe frø, korn og kartofler til spiring inden
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\

saaningen eU. udlægningen. LandhO.II.195.

2) Uonltr. 2.1) (forst.) midlertidigt plan-
tede træer. (bjergfyrren) brages.. sovaFoT-

kultur for GT&nen.0pperm.Dalgas.(1895).23.
ForgtO. 2jz) (gart., landbr.) afgrøde, der
tages paa et jordstykke før hovedafgrø-
den. DanmHavebr.618.
forkamret, pari. ad/. [for'kom'raO O/-

ænyd. forkumre(sj, ty. verkiimmern ; 1. br.

i rigsspr.; sml. forkymret) medtaget af
sorg; fortæret af hummer, en mager
og forkumret Fyr. JVJens.IM.63. et kønt
men usigelig forkamret Ansigt. ThiUens.
FSJ279. I ogs.: forfrossen; forkommen.
Feilb.

W For-kandskab, en. [Y.2j] 1) (/.

br.) viden, som man har m. h. i. noget frem-
tidigt. VSO. MO. 2) (oftest i flt.) kund-

skaber), som er en betingelse for forstaaelse

ell. t'Hegnelse af noget; grundlæggende kund-
9kah(er). de Forkundskaber, som . . udfor-
dredes for at kunne modtage den høiere
Underviisning.3f«M.S4.i6. (jeg) havde sam-
let nogle Forkundskaber . . især i Italiensk.

Hauch. VII.437. første Deel (af fortællingen )

kunde gjerne være borte, — men den
giver Forkundskaber, og de ere nyttige.

HCAnd.VI.167. JakKnu.G.lol.
\\

(l.hr.) i

ent.: Leth.(1800). Problemer, hvis Betyd-
ning maaske . . ingen blandt Tilhørerne
havde Forkundskab til at fatte. JLangeJ.II.
212.
forkaakle, v. -ede. (ænyd. d. s.; vel fra

nt., afl. af nt. ty. kunkeln, smede rænker, be-

drage; jf. Kunkelfus; nu kun dial.) bringe
i urede; fordreje; fordærve; ødelægge.
•Har mand en deilig Meening fat, | Maa
mand den ey forkunckle

|
Med Ord. Sar/.

PSkan.48. forkunkle retten (o: fordreje

lov og ret). Moth.K287. 'Hun har med sit

Fuksvandserie
|
Forkunckled os i Tøyet

(o: bragt forvirring i vore sager, bragt os

i knibe). Schandrup.Pd': (m. h. t. fiskergam :)

Esp.83.
(£1 forkanstle, v. [f^nr'kon'sdla] -ede.

vbs. -ing (RahbStiil.100. VVed.B.44). (efter

ty. verkiinsteln) ødelægge ved for megen
kunst; (fordærve ved at) gøre alt for for-
finet ell. elegant; gøre unaturlig ved
kunstleri. vAph.(1764). Der hvor Mange
efterstræbe det (blot aandelige liv), er det
hos de Fleste en Forkunstling, der fører

dem bort fra det af aandelig og legem-
lig Virksomhed sammensatte Menneskeliv.
Ørst.II.70. *Har, min Ven, en slap Kultur

|

Dig forkunstlet og forkvaklet. ^aaZMrid.i86.

!j
(æstet.) udpensl for stærkt. S&B. H part.

orkunstlet brugt som adj. Ing.LB.IY.
144. en saa forkunstlet, pretensionsfuld
Vige. Hrz.XIV.89. fra vort forkonstlede,
forqvaklede Liv at vende tilbage tn Na-
turen. PalM.VIII.273. VVed.BB.172.
O For-kvad, et. [V.2.3] (sj.) indledende

kvad; forspil (jf. -kvædj. 'min syge Siel
hver Smaating tolke vil,

|
som Forqvad

til et blodigt SøTgespm'oersomJSamletJ62.

forkvakle, v. [fmr'kvagla] -ede. imp.
(sj.) -kvakl (PalM.IVJ.45) ell. (sj.) -kvakle

(jf. JBaden.Gram.139. EJessen.Gram.123).
vbs. -ing (VSO. MPont.SK.55). (jf. nt. ty.

verqua(c)keln) I) forringe eU. ødelægge
ved urigtig ell. ukyndig behandling.
l.l) (nu sj.) i egl. bet. vAph.(1759). Mynst.
Levnet.194. Han forqvaklede Maskinen, da
han vUde giøre den ova.MO. 1.2) uegl.,

10 især m. abstr. obj.: bringe i uorden; for-
kludre; forvanske, hånd søgte Udflugter,
og ved adskillige Procurater-Stræger for-

qvaklede saaledes Sagen at band blev frie-

kiænt.Holb.Bars.III.5. *en slig Forqvaklen
|

Af Sproget og en saadan Venden om
|

Af Constructionerne. Hrz.DJII.35. disse

Arbejderes Levemulighed . . forkvakles
paa den urimeligste Maade. SerZTuZ.

'

V«
1922.3.sp.5. H nu især m.h.t. en persons aan-

20 delige udvikling. 'Tyrannie
|
Den arme

Menneskhed fordanner og forqvakler.^a^f-

ges.I.251. *Har, min Ven, en slap Kultur
|

Dig forkunstlet og forkvaklet. ^aaZu«d.i86.
Nytidens Frygt for ved Straf . . at for-

kvakle de unges Begreber. VortHj.l2.6.
||

part. forkvaklet hrugt som adj. Ægte-
skabet er blevet en forqvaklet Institution.

CBemh.XI.224. PalM.VIII.247. (smaa
børn) er ikke forkvaklede i deres Væsen,

30 ikke forskruede i deres Fremtræden.M
PontjSK.54. (sj.) som adv.: Stilen i Palæ-
stina paa Sauis Tid har været forkvaklet
ægypti^.JLange.lJ214. 2) (jf. sv. f for-

qvackla, forspilde, nt. ty. verqua(c)keln, for-

øde; nu næppe br.) sætte over styr ved daar-
lig behandling ell. ødselhed ; forspilde; bort-
ødsle. vAph.(1759).if. bet. 1: At forqvakle
sin Sundhed ved alt for mange Medica-
menter. VSO. MO. || i forb. forkvakle

i) bort. SvendbAmt.1919.93. Z) (efter nt. (ty.)

sich verqua(c)keln) f refl.: forlove sig
(egl.: bag forældrenes ryg), et Menneske
. . som hun havde været paa Veie at for-

qvakle sig med. Rahb.Tilsk. 1794. 53. smst.

700. jf. : det skiønne Ord at fæste (skulde
bruges) i Stæden for de upassende, for-
love, troelove, eUer som det end mere
energisk i visse Kredse hedder, forknytte
og forqvakkle sig. smst.1798.715.

50 forkvikke, v. [fmr'kvega] ^-kvæge,
[-'kvæ'qa] S&B. Larsen.), -ede. rfes. -ning.

(efter ty. verquicken; formen -kvæge i

tilslutning tii Kvægsølv ved siden af Kvik-
sølv; /a^Z.) legere (et metal) m. kviksølv;
overtrække m. kviksølv. Man forqvikker
(forqviksølver) da Arbeidet overalt hvor
det skal forgyldes. Hinnerup. Haandb. for
Juvelere.(1839).538. SaV VIII.533.
For-kvæd, et [y.2.3] (ænyd.d.s.;æst€t.)

60 gentagen begyndelse i en verselinie, ell. verse-

linie, der vender tilbage i begyndelsen af hver
strofe (mods. Omkvædj. H'erne hvinede som
Sværdhug i Krakumaalets Forkvæd: „Hug-
gom ver med Riorvi.'* Blich. 1.252. Johs
Steenstr.VoreFolkeviser.(1891).78.

forkvæde, v. [fmr'kvæ'åa] -ede. (nu
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næppe br.) gøre triviel ved at synge for
ofte. den i min Barndom saa forqvædede
(vise).Rahb.Tilsk.l798.707.

forkvæge, v. se forkvikke.
forkymret, part. adj. [fmr'køm'raf]

(efter ty. verkiimmert, a/'verkiimmern; jf.
forkumret; sj.) medtaget af kummer;
præget af bekymringer, (maanen) svandt
ind med et indfaldent, forkymret Udtryk.
TroelsL.BS.II.319.
forkynde, v. [foor'køn'a] -te ell. (nu

sj. uden for dial.) -ede (Holb.Ep.II.158. Ew.
VIII.216. Ing.RSE.VL124. Feilb.). u6s.-else

(s. d.). {ænyd. d. s. og forkunde, jf. ænyd.
forkyndige, glda. forkyndighe; fra mnt.
vorkund(ig)en, ty. verkunden; jf. kund-
gøre, kyndig

II
uden for bibl. og relig. spr.

nu især højtid, ell. poet.)

t) lade komme til almindelig kund-
skab; kundgøre; udraabe. 1.1) i egl. bet.

Eolb.Ep.II.153. *Naar et Æg hun havde
lagt,

I
forkyndte hun det \yåt. Rich.I.31.

Og deres Hyrder flyede og forkyndte
(1819: kundgiorde^ det i Byen og paa
Landet. Marc.5.U(1907). (jf. bet. 2.2:; f At
forkynde (nu: bekendtgøre) noget fra Præ-
dikestolen. FSO. MO.

II
uegl., m. overgang

til bet. 1.3. *Himlene din Glands forkynde,
|

Lad hver Morgen mig begynde
|
Dagen

med din Priis! Orundtv.SS.I.142. uden obj.

(jf. bet. 1.2 slutn.): Om ham (o: gud) for-

kynder hans Torden. Job.36.33.
||
(nu 1. br.)

udsende ell. afgive (offentlig) erklæring om.
Dronningen laae paa sin Sotteseng, og
Lægerne forkyndte, at hun maatte døe.
HCAnd.V1.137. 1.2) virke (gennem sin tale)

for udbredelse af kendskab til noget;
være talsmand for; især (bibl. og relig.):

bringe bud om evangeliet; prædike, (han)
prædikede og forkyndte Guds Riges Evan-
gelium. Luc.8.1. Brors.137. Hans Læbe for-

kynder een Lære, hans Levnet en anden.
MaU.G.38. 'Der taldes om dem, som Livets
Ord

I

Nu skulde med Elraft forkynde.
Grundtv.SS.II.271. Hauch forkynder sta-

dig „en skjult indre Herlighed i Naturen".
VVed.G.149. i de tolv Aarhundreder, (Is-

lam) er blevet toTkjnåt.Østrup.Islam.(1914).
2.

II
m. person-obj.: prædike om. *i denne

Kjog
I

Forkyndes paa det danske Sprog
|

Vor Frelser aabenbare. Grundtv.SS.IV.336.
de lode ikke af hver Dag . . at forkynde
Jesum Christum (Chr.VI: evangelium om
Jesu Christo; 1907: Evangeliet om Kri-
stus Jes\is).ApG.5.42. 1.3) (overf.) m. tings-

subj.: give til kende; vise; vidne om.
En Mands Klædedragt . . og et Menneskes
Gang forkynder, hvordan det er med ham.
Sir.19.30. Hendes Anstand forkyndte en
Dame af den store Yerden.FrSneed.I.170.
En Puslen i det fjerne Krat . . forkyndte,
at et levende Væsen nærmede sig.Winth.
IX.267. Gadedøren (var) udstyret med en
Hammer, der som en Klokke i Nutiden
kunde forkynde, om Nogen vilde ind.

TroelsL.lI.lOO. de halvt sammensunkne

Menneske-Ruiner, der forkyndte Forkræn-
kelighedens 'Lov.KMads.BR.12.

|| (poet.)

refl.: give sig til kende; vise sig. *I Øst
forkyndte sig Dagens Bnd.Winth.NDigtn.
31.

2) lade komme til (den) enkeltes kundskab.
2-.t) meddele; berette; fortælle. Joseph
drømte en Drøm og forkyndte sine Brø-
dre den. lMos.37.5. jeg forkynder Eder en

10 stor Glæde, som skal vederfares alt Folket.
Luc.2.10. Eolb.Eerod.181. *Jeg maa dig
tunge Tidender forkynde. Oehl. NG. 303.
Eauch.MfB.322. »forkynd, o Danmark,

j

Mig dit FremtidsmaaLPaiM. 7JJJ.i58. Skat
Rørd.NaadensAar.(1900).4. 2.2) (jur.) be-
kendtgøre (for en) paa lovformelig
maa de. Stevningen er ham forkyndet.
Eolb. GW. IV. 10. LovNr.458 ^*>8l919. §1.
dommen er bleven ham forkyndt

i ||
(nu

20 I- br.) m. overgang til bet. l.i; m. h. t. krig:
erklære. vAph.(1759). Nørreg.Naturr.453.
VSO. MO. (overf.:) Ew.VI.306.

3) m. h. t. noget fremtidigt. 3.1) O bebude;
forudsige; varsle. Forkynder de Ting,
som skulle komme herefter, at vi kunne
vide dem. Es.41.23. Guderne havde for-

kyndet Ambar en overhængende Fare.
Eiv.VIII.216.

II
m. person-obj.: forudsige

ens komme. *Fra Nazareth din Vandring
30 skal begynde,

|
Hvor Englen monne Frel-

seren forkynde. Eeib. Poet. X.190. || overf:
melde; tyde paa. Svalerne forkynde Som-
meren. viL^A/^y^^^. mener jeg, at denne
Drøm forkynder en brad Bød. Eauch.V.
148. ECAnd. V.176. m. h. t. person : *Tordens
Brummen

|
Forkyndte mig (Thor) i As-

gaard.J5z«.F.5i. 3.2) (nu næppe br.) tilsige;
love. *Altid trykke mine Synder, | Altid
Jesus Hjælp forkynder (Kingo.495: tWskyn-

40 derj. SalmEus.466.2. *ved din Side staaer I

Den Herre, som forkynder
|
Dig Liv, naar

Alt fovgsLaer.Ing.RSE.VII.180.
Forkyndelse, en. flt. -r. (ænyd. d. s.;

vbs. til forkynde; uden for bibl. ell. relig.

spr. nu især højtid.) 1) til forkynde 1. 1.1)

til forkynde l.i. VSO. Forkyndelser af et

Frogram. Brandes.III.351. f en Comoedies
Forkyndelse. vAph.(1759).

\\ f konkr.: be-

kendtgørelse; forordning. Denne Forkyndel-
50 se udkom et Par Dage efter. Oehl.AG.126.

1.2) til forkynde 1.2. først da vil . . For-
kyndelsen . . være mægtig til at bringe
de sunde Ord ind i Andres Hierter. Mynst.
4Præd.39. var det ved Lovens Gierninger,
I annammede Aanden, eller ved Troens
Forkyndelse (Chr.VI: hørelse; 1907: ved
i Tro at høre^? Gal.3.2. (han) havde været
. . optaget af (præstens) Forkyndelse. Pcmf.
LP.V11.27. 1.3) overf, til forkynde 1.8. En

60 Lidendes forklarede Smiil er . . blandt
Menneskene en . . Forkyndelse af Guds
Naades Kraft. Monrad.BV.32. 2) til forkyn-
de 2. 2.1) til forkynde 2.i. Moth.K92. hvad
denne saa kalden arrest belanger, da var
den ikke andet end en forkyndelse (o:

jyaakeg) om til stede hlivelse. Eolb. Ep.
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(Bnnm»Uac.V.303). DécH. | (aj.) men
bmkr.: kvad der uieddda; melding; buddutb.
*Og dofor t(^ j^ gierne mod | Forfejn-
deben: at Gndnin . . ( Os gieste viL OeU,
KGM6. 2J) (jwr.) tU forkede 2jl Staev-
mngens Yorkjnde]seJ{ønneg.Prwatr.VJf54.
Donanen var faldet ved Højesteret . . Km
kom lige fra Foik7iidelseii.£!>aLJJ8^. Lov
NrJi3»l%l909.§144. % (nuthr.)m.k.U hrig:

V80. MO. 3) O ta iorkynde 3. 3Li) iU for-
kynde 3Li. vApK(1759). Johannes (var) fød
under de . . nnderfnlde Forkyndelser, vore
Evangelier hereite, MyiuLÉi»pevr.(1852).
17. Svømmende Halm og Kaaut(A±e (i

rendedememe) dreve som Forkyndelse af
y9Mnn.HCÅndJVJ284. 3L]) (nu næppe hr.)

ISiorkynde ar fra Korset stzaaler Naadens
oe LivetsFor^ndebe wå.MjfnaLBetrJ^355.
F(»rlc7a4er, en. /U. -e. (iaær poeL eU.

htjtid.) ofte i foirb. m. geit. elL præp. al 1) /tZ

foffj^jmde 1. 1.1) (nu t hr.) iU forlande la:
vermn, der bekenOtgmr noget. Moth.K92. jf.
oet 1j: (den indimce tdat Aeiner) imellem
Gaddommen og Forkynderen af den Høi-
estes BeUhngeT.Molb.FJ55. 1^) tU for-

kende 1:>: perxn, der er taUnmand for noget,
vtrker for en idé ett. lære olgn.; vuer: penon,
der bringer bud om evangetiet. *dit (t>: gud»)
OråsFotkyBderJEwJUeS. Sandheden har
altid havt mange høirøstede FoAyndere.
Kierk.IVMS. træde offenlig op som ny
Ideers Forkynder. Sdhoiuf. l^^^i. Blan-
moller holder ligesoiB Flwtali^ af For-
tidens Digtere ikke af at <qitnede i sin
Poesi som direkte Forkynder. JSmaiLPl'.
e.Z^n, br.) ta forkynde 2. if. Døds-For-
kyndere (9: de, der meddeUe Maria Stuart
hendes dsdadom). Holb.HeUindJlJ73. 3) til

forlande 3j. *i Uskylds hvide Dragt, |

Stod Pmi^deren af Vaarens Pragt,
j

Sommergjækken. SéhaldewnJSkBjSO.
ter-kymdic« a^j- [V^ (n.) »om har

hmnddtab om hommende Ung. Det sagdes
<MB hende, at inm varfmkyiidig.XiBrmm.
A57.
ferfcyse, «. |fMr<^sa] pred, -«e; parL

•t eOL (mt tj.) -et (V80. MO.) etL (diaLj-km-
tern (FeUb.), -fcøMt (ZdkNieUM.23. GravL
JJSl),-kmuem (MotkÆd22), -kaasoi (FeOb.

jf. KortJ39). (nu Lbr.i rigttpr.) gøre med-
taget af »kræh; fortkræmme. *ieg var,
smn den der var foi^ést af ffimlens Ly-
væå.FiUsLOvidll. Ifald din F<Hdring . .

ei reent foAyser mig. .fi^MoaiFi^. tparL
forkyst bn^ tom adi. *Baab . . skaber
Mod i de fot^ste Hierter. .60990^J.>38.
*Forkys't, en eenlig Fn^ fløi op. WiUk.
rv.233. det for^y^ og skraemte Bani.
BergsæP.59. (han) sa Godavten Anna, at
hnn ikke skulde blive forkøset. GravUJil.
^•vfcjrase, v. [fviHkøsalpnet. -ede; part.

•jAaL\A(i ver%: Bagge».VJS21). (nu L br.
i rigmpr.) kga$e(for) meget; overkynse; og*.:
medtage ved at kg$$e. *Dn om Lakejoi
inst ndi | En Borgestue leder, | Hvor
du Patronens Liberi | Forkysser og ial-

heder. Falat.112. Foskyssede Læber. JfO.
Marie havde begge Armene om Halsen
paa ham, og fot^^sede ham, saa det var
noget griiligt.4jitiYte2sLFLJ7.37. JakKttu.
FJ99.
FMT-lKaeke fIL-kae^e, en. (vet., landbr.;

nu næppe br.) hot hmtdyr: hovedtåaUen (kra-
niet og anmgtAnogkme) m. undtagelx af
underkæben. BegtrJ^jedUdO. GCWith.Vete-

M rinairvidendcab. I. (1836). 102. (}it. ea. 1890.
(AarbHolbækJ922J60).
<<»rtLaele, v. [fnriksHd] -ede eO. (nu

1. br.) -le (i ver%: Hrz^NJi27). vbo. -cbe
(EW.VI1J02. BeriTid.^ia907JL2jK^) dL
(nu L br.) nriv (vApk(1764J). {afVL for-
2j og kaele; jf. forlcelne) forvænne ved
at kæle for; gøre blødagtig eU. forfinet.
Den foribelede Vellystige fryser 1 en færet
KlædnmeJSneedJJ.4.36. Liv^s blide Dage

åo foridæleSielen.Ba«fA.7a2(;/i795;.^. Atfor-
kiæle sig, sin Helbred. JfO. hun (tog) med
sig de tvende fornemste Piger, <^ støttede
ng til den ene, som En, (fer er forkjælet
(Ckr.VI: kræælig;. StlEdkJ5Ji. | nu iaær:
forvænne nogen ved at opfylde alle
kant ønsker, rette sig efter alle hans
luner. Forældre, der forkjæle deres Bern.
PAHeib.V8J82. hnn maatte o^ vilde have
sin ViDie, for hnn var saa forkjælet HC

3sA»d.V349. Alfred de Mnaset . . var den
mest fr»kælede af alle Frankrigs yngre
Digtere. Brandes.XTTT..317.
i»rk«ellfaic«> V- [frvHbi^'Jeiia] -ede.

(L br. i rigsspr.) forkæle (d barn). Hjem-
meU906.643.spJ. FeUb.
t ferkøeue, v. -ede. (afVL for- 6ji og

kælen) d.s.s. forkæle, de der have en svag
forkiælnet Mave. Tode.8T.II.83. at Børn,
der skalle nd i Verden, ikke for^ælnes

4B ved en alt for nøjagtig R^nlaritæt i Sfoae
og Drik.smd.SS. MaUJSgH.734.

19 F«r-kaeHBper, en. {efter tu. vor-
kampfer) f) [VX^ (sj.) person, der kæmper
i forrede ræådte. MO. DnBdmL8TL.49. 2)
[yM person, der kæmpu dL arbejder tU bed-
ste for nogd; forfægter; forsvarer. MolbM.
21. en ad Fnhedois Forkæmpere. Hoifr.
8pTJA. j^ har reist denne S^ og falder
som dens Fordæmper. Bergs.PPJi2. Troels

5» L:xniJ53. O -kaeriidhed, en. rf3[
fU. (Lbr.) -er (BrandalY^19. EdvLdun.
(NatTid.^trl912M.Tiajjsp.3)).iffterty.Tor-
Kebe, fr. prédilectini; < V80J802, jf.:
Prédilection . . Tndevalg; Tnde-Fortrin.
vAph41772)JI.268. sawd: Digterai havde
Prædilektaim for d^te S<^^ke (s:d
digt).CiL17874EwJBkrJII399). Iwn
Udt nedsæt, om em paa fordouunt gnmdd
kærUgheå, se MO.} f) særlig kærlighed dL

is interesse, som man har for nogen M.nogd (og
som overdcygger att amdd). mm holdt roere
af min Broder exsBL af mig, og denne For-
kjærti^hed behcMt hnn sit hde Liv i^aa-
nem.BamdLMfB.64. den FoikiærlrøDed,
hvormed han næsten ndeinkkende b^and-
ler Æmner af den gmke . . HeltdEredai

V. »iiijin ^iia 9B
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Høyen.Thorv.26. (Heiberg) besad den Gave
at meddele Hovedstadens hele Intelligens

sine Anskuelser og Forkærligheder. Bran-
de8.1.294. Som Dreng tegnede han med
Forkærlighed tveæggede Dolke og fine

Kaarder. J VJens.EE.88. \\ i forh. m. præp.
for ell. t til (Ing.EF.VII.3. Hauch.MfB.
206). Hoffets og de Stores Forkiærlighed
til det \5åen\siiiås\Le.Engelst.Nat.55. Han
havde en stor Forkjærlighed for al Folke-
poesi. -ffawc/j.ili/'jB.^ys. Font.LP.VII.57. 2)

(1. br.) om det, der er genstand for ens sær-

lige interesse. Hendes personlige Forkær-
lighed var Musik og Literatur. Brandes.
VJI.369. t -kaerre, en. d. s. s. Forplov.
Drewsen. Overs. afThaer.Landoeconomie.lII.
(1817). 29. MO.
O forkætre, v. [fmr'kædra] -ede. vbs.

-else (VSO.) ell. -ing (MO. Nans.FR.129).
{efter ty. verketzern) beskylde for kæt-
teri; erklære for kætter ell. kættersk;
overf.: tage stærk afstand fra; fordøm-
me; rive ned paa. (man kan sikrest) regne
dem blant Kiettere, der løsligen forkiettre
andre. Holb.Ep.III.lOS. Præster og Theo-
loger . . forkiættrede hinanden, for Deres
egne Meningers . . Skyld. Grundtv.Udv.IV.
398. den Lære er nu forkætret, og Alle,

som troede paa den, ere brændte. GoTcZsc/im.

11.257. man kan kende de vaabenløse paa,
at de forkætrer Kampen. JVJens. D. 115.

CSPet.Litt.1.637.

For-kæve, en. se -kæbe. -kob, et.

[V.2.1] (ænyd. glda. d. s., æda. forkøp; efter

mnt. vorkop, jf. ty. vorkauf) t) handlingen
at købe først ell. før en anden, l.l) i al alm.
Moth.K439. især i udtr. komme ell. (nu
især dial.) gaa (en) i forkøbet ell. (nu
kun dial.) fovk øh (Holb.Pem.III.6. Slange.
ChrIV.863. Feilb.). 1. (nu vist kun dial.)

købe noget, som en anden havde i sinde at

købe. Hånd gik ham i forkøb. Moth.K439.

(han) gik i Forkjøbet for mig med en Ko.
AntNiels.FL.II.128. 2. overf.: forhindre en
i at gøre noget ved selv at gøre det; gaa en
i bedene. Det var uforsvarligt, at ville gaae
sin Fader i Forkiøb (hos den ombejlede pige).

Holb.Pern.III. 6. (jeg) maatte lade hendes
Mand være den første, for hvilken jeg
syede en Klædning . . i hvad og andre
maatte tilbyde mig for at komme ham i

Yorkiøhei.Ew.VJ.lOl. Efterat han nu havde
holdt denne Tale, gik han Fienden i For-
kiøbet, udplyndrede selv sit Fædreneland.
Grundtv.Saxo.1.70. lader os komme i For-
kjøbet (Chr.VI: forekommej med at slutte

Fred med ham, førend han forener sig
med Alexander imod os. lMakk.10.4. Feilb.

jl
ogs.: ret til at købe noget, før det tilbydes

andre (jf. Forkøbsret^, hånd har forkøbet.
Moth.K439. Regenten betinger sig gierne
Forkiøb af de ædlere Metaller . . som be-
qvemme tiiMynien.Schytte.IR.il.167. VSO.
S&B. 1 .2) (jur., 1[) køb, der (fx. paa et mar-
ked) finder sted, inden det egl. salg begynder;
spec: forhaandsopkøb af varer i den hensigt

at forhøje prisen; forprang. Nørreg.Privatr^
1.354. JohsSieenstr.N.IV.379. Hjallerup He-
stemarked afholdes Torsdag og Fredag,,
men Forkøbet er allerede begyndt af ty-
ske og stedlige Opkøbere. Pol.''V6l911.4. 2>
(sj.) handlingen at købe ell. binde sig til at
købe en vare, før den leveres; subskription..

tvangfri hæfter, der kan købes enten som
de udkommer eller ved forkøb. Skolebladet.

10 Viol887.318.
forkebe, v. [foor'kø'ba] -te. vbs. (sj.}

-else (Saaby.''), {jf. ty. sich verkaufen) refl. :

skade sig selv (økonomisk) ved at købe; købe
for dyrt ell. købe mere, end man har
raad til. Moth.K437. (han var ikke) den
Mand, der pleiede at forkiøbe fi\g.Ew.VI.
277. Oehl.S.168. Bøgh.JT.488. \\ i forb. m.
præp. paa ell. (nu næppe br.) i (vAph.(1764).),
til betegnelse af det, man køber. Gram.Breve^

20 16. (klostrene) forkøber . . sig ogsaa hyp-
pig paa Gods. VVed.BK.16.

|| f m. angi-
velse af den sum, man giver for meget. Paa
det Uhr forkiøbte han sig vist 10 Rigs-
daler. VSO.
For-kebs-, i ssgr. [-købs-] (især jur.

ell. Y) af -køb 1, især l.i. -berettiget,
part. adj. LandbO.11.195. -pris, en. /ti For-
køb 1.2: Man kan . . faa Billetter i (tea-

trets) Billetkontor uden at betale Forkøbs-
30 pvis. Pol.^/51908.8. -ret, en. ret til at Icøbe

en ting, naar ejeren maatte bestemme sig til

at sælge den. Stampe.I.14. Hauch.II. 298.
Lassen.S0.104.
For-kod, et. (slagt., kog.) kød af for-

fjerding (mods. Bagkød;. VSO. MO. S&B.
forkøle, v. [fmrikø'la] -ede ell. (nu

næppe br.) -te (Bagges.II.198. Hrz.II.173)

;

imp. (kun i bet. 1.2, i forb. m. nægtelse) for-

køl ell. t forkøle (i vers: Bagges.IX.142).
40 vbs. -else (s. d.) ell. -ing (s. d.), jf. Porkølning.

{ænyd. d. s.; efter mnt. vorkolen, jf. ty. dial.

verkiihlen; sml. forkuld(r)e og forkølne)

1) gøre kold; afkøle, l.l) (nu næppe br.)

i al alm. Moth.K241. den kolde Søe-Luft
og stormende Vinde . . forkøler Ageren.
PJuelGB.aS". 1.2) gøre daarlig ell. upas-
selig ved for stærk afkøling, (devine ret)

forkølede migMatven.Klevenf.RJ.10o. vore
idelige Forandringer af Klædedragt for-

so kjøle vore Sener. Tullin.III.43. Schand.T
F.1.233.

II
især refl. ell. (nu sj.) dep. (Moth.

K242): ved at blive udsat for afkøling paa-
drage sig sygdom ell. upasselighed, især
snue olgn. Moth,.K241. *Luk Vindvet igienl

|

Forkiøle dig \kke. Bagges.DV.IX.142. *l

denne skarpe Luft man sig forkøler. Pat
M.Luftsk.52. nu alm. i sa. bet.: blive for-
kølet, se ndf. II

j9flr/. forkølet brugt som
adj., spec: lidende af snue olgn. Moth.K242.

60 jeg er saa forkj ølet; jeg er ganske hæs..

Heib.Poet.VI.54. Feilb. jf. (sj^øg^: en un-
derlig tyk og forkølet M.ns^. FrNygaard.
(PoU^I»1921.9.sp.4). iudtr. blive forkøletr
jeg er saa bange, at du blir forkølet paa
Vejen, saasom Luften er skarp her i Siel-

land. Holb.llJ.V.9. *Man bli*er forkølet,.

i
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faaer Feber og Snue.Ho8tr.ML.9. 2) (overf.

anv. af bet. l.i; nu næppe br.) gøre mindre
ivrig ell. lidenskabelig; gøre lunken;
moderere; kølne; afsvale, (de) holdte
ikke op, førend de finge Keyserens Hierte
forkøled imod ham. Holb.Kh.802. i hvor
det end gaaer, saa er ieg vis paa, at Ven-
skabet ikke skal eller kan blive forkølet
imellem os. Langebek.Breve.440. 'Men sig

. . hvi du mig
|
Har kunnet troe forkiølt

mod åig.Bagges.I1.198. Grundtv.LSk.20.
Forkølelse, en. fit. -r. vbs. til forkøle;
tsær til forkøle I.2: det at blive forkølet
ell. tilstanden at være forkølet, efter

Aareladelse er . . Kræfterne svækkede,
saa at Forkiølelse og Smittelse da langt
lettere finde Sted, end ellers. Tode.ST.
11.55. JVJens.HF.135. faa (sig) en for-
kølelse, blive forkølet. Langebek.Breve.151.
Alle sine Forkølelser faa'r man ved at

sparke Dynen af sig om Natten. Schand.
TFJ.81. Forkelelses-teber, en. (med.)
efemer feber (jf. Forkølningsfeber samt
Flaadfeberj. Apot.(1791).252. DrachmÆO.
268. Sal.^VI.732. -ffiKt, en. (nu næppe br.)

reumatisme. Tode.E.124. Apot.(1791).253.
-hoste, en. (nu 1. br.;jf. Flaadhoste/ smst.

303. -sys^dom, en. MO. Snue, Hæshed,
Hoste og Diarrhoe ere bekj endte Forkølel-
sessygdomme. Fanum.237. Sal.^ VIII.468.

I. For-koler, en. [V.2] (fagl.) d. s. s.

Forsvaler. OrdbS.
II. Forkoler, en. (a/" forkøle I.2; dagl.,

spøg., 1. br.) d. s. s. Rumpeforkøler. Ga(ifora&.*

Forkeling^, en. (nu kun dial.) d. s. s.

Forkølelse. Moth.K242. Feilb. forkolne,
V. [fmr'kø-'lna, -køl'na] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s.; nu næppe br.) 1) d. s. s. for-

køle 1. 1.1) d. 8. s. forkøle l.i. *Blodet i

min Aare
|
Forkølnes, ved at see de Spædes

heede Taare. Anden Prøve af Danske Vers.

(1738).40. 1.2) rf. 8. s. forkøle 1.2. forkølne
sig. Moth. E242. 2) d. s. s. forkøle 2. En
Jomfrue, som . . giver sig paa Discretion
ved første Angreb, forkølner Frierens
Kierlighed. Holb.MTkr.286. *Saa længe der
er . . varme i vort Blod,

|
Forkølnis ey

vor Thgt.JFriis.41. *„bliv ikke her." —
„Jeg da ei elsket er." —

|
„De kiender dog

mit Hierte." — „Men det forkiølnet er."

NKBred.Luc.46. [3) (sj.) intr.: blive afkølet:
kølnes. Man maa .. ikke lade sin Iver til

det Gode forkiølne, men blive ved at efter-

leve sin Vhgt.Holb.Ep.IV..520. Forkol-
ning, en. ftt. -er. {vbs. til forkølne ell. for-

køle; nu næppe br.) d.s.s. Forkølelse, en
liden Forkølning med Anstød af Feber
hafde indfundet sig.Gram.BreveJ246. For-
koInin§;s-feber, en. (nu næppe br.)

d. s. s. Forkølelsesfeber, smst.273.
iorkore, v. [fmr'kø-'ra] -te. (ænyd. d. s.

i bet. „ødelægge (en vej) ved kørsel") beska-
dige ell. overanstrenge ved at køre;
især (vet.) m. h. t. heste, at forkøre et par
heste.Moth.K4o4. MO. S&B. g part. forkørt
brugt som adj. 1, om heste: medtaget af (for

stærk) kørsel. Kongen har ugjerne maattet
fornemme, hvorledes Dragonhestene . . saa-

ledes skal vorde misbrugte, forkjørte og
udslæbte, at de til Tjenesten ej findes
. . dygtige. MB.1707.164. ThitJens.TS.121.
Feilb. 2. (talespr.; 1. br.) om personer: over-

anstrengt eU. medtaget af en (længere) køre-

tur. Moth.K454. Jeg kom hertil i Middags,
temmelig forkort forresten. Pont.LP.IV.77.

10 forlaare, forlaaren, se. forlore, for-

loren.

For-lad, et. (ogs. -led. MDLJ28. Feilb.

I.346.IV.155). (vbs. til lade for, spænde for
(se u. lade/; jf. bomh, forlånnijng, en halv
dags pløjearbejde (Esp.84), /yns/c forlening,
ogs. i videre anv.: afdeling, del (MDL.128.
Kvcemd.), vist ogs. dannet som vbs. tU lade
for; dial.) egl.: det at spænde heste for;
arbejdstur ved pløjning ell. harvning (jf. II.

20 BedJ; arbejdstiden ml. to standsninger. *Soo-
len pløyet har den halve Dags Forlæd.
BDiderichsen. Friderichs-Berg. 11705). Dr.
MDL.128. Vi gjør kun tre Forled om Da-
gen. Kvæmd. Du kan gjøre et lille For-
led i Eftermiddag, smst. Feilb. (u. Forlad/
(efter mellemmaden kl. 4) kom så det sidste

„forled" af z.rhe\åsådigen.SvendbAmtd920.
23.

I. forlade, v. [fcor'la'åa] præt. -lod; part.

30 -ladt eU. (nu næppe br. irigsspr.) -ladet (Holb.
Intr.I.82.saJH.II.649. jf. Thorsen.90), fit.

(nu næppe br.) -ladne (Marc.2.5 (1907: lor-

ladte/ JohJ20.23(1907: forladte;/- vbs. -elsc

(s. d.). (æda. forlatæ (i bet. 1 og o), oldn.

fyrirlåta (i bet. 1 og 5) ; fra mnt. vorlaten,

jf. ty. verlassen, got. fraletan; egl.: lade fare,

lade løs)

1) fjerne sig fra et sted (for kortere eU.

længere tid ell. for stedse). 1.1) om levende

io væsen: bevæge sig (gaa, rejse osv.) bort
fra. et Slags Folk kaldet Cimbri, nu Jyder,
havde paa de Tiider . . forladet deris Fæ-
deme-Land. Holb.Intr.1.82. Jeg havde i en
otte Dages Tid ikke kunnet forlade Sengen.
Ew.VI.134. hun skal forlade dette Huus
og flytte hen til ham. smst.IV.255. *Jeg
maatte det (o : stedet) forlade,

| Jeg saae det
aldrig meer. Hauch. SD. 1.214. Den gamle
Geistlige . . reiste sig og forlod med lang-

50 somme Skridt Værelset. Winth.Nov.114. At
forlade sin Post. Wolfh.MarO.498. fuglen
har forladt reden

i jf. (sj.): *Dit (o: en
jættes) Field mig ei kan dræbe,

|
Og heller

ei din Gift. | Valhalla jeg forlader (o: jeg
kommer (nemlig) fra V.),

| Jeg er sæd-
vanlig tryg. Oehl.XXIX.53. O forlade
(denne) verden, dø. VSO. e.br. jf: Den
daarlige Kunst forlader hurtigt denne Ver-
den og den gode vokser . . og breder sig.

60 BerlTid.^^/Bl922.Aft.7.sp.3. H m. h. t. personer

(jf. bet. 2.2/ Jeg maa forlade dem en halv
Times Tid. Holb.llJ.II.2. Napoleon forlod
sin hær og rejste over hals og hoved til

Paris
i
Hjjorf. forladt brugt som adj.: tom;

øde. Herren skal drive menniskene langt
bort; og midt i landet skal det være meget

88«
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forladt (1871: Tomheden er bleven stor

i h2LnåQt).Es.6.12(Chr.VI). villaen ser saa
forladt ud

j
hertil: Forladthed. Det Hele

fjorde et ubeskriveligt Indtryk af Død og
orladthed. TAomLa.JSL.^O. E|fnens (o: en

klitegns) øde FoTlsLdthe±Pont.LP.VIII.212.
^.2)(is^r Gi) m.tings-subj.: vige bort fra.
*Denne Dag er nu forsvundet,

|
Solens

Skin har os forlaåt SalniHj. 68.2. (han)
kastede sin Hue, der næsten aldrig forlod
hans Hoved . . hen ad Bordet. Schand.TF.
1.251. hans øjne forlod hende ikke et øje-

blik, medens hun optraadte
\
amuletten

forlader ham aldrig
j
naar solen forlader

væderens tegn
| || m. abstr. subj.: svinde

bort fra; forsvinde fra (ofte m. overgang
til bet. 2.2^. Feberen . . forlod ham gandske.
Holb.Bars.III.e. *Byd, at Haabet ei for-

lader
I
Dem, som haabe kun paa dig. Ew.

V.147. den ene Kind (blussede), medens
den anden var forladt af al Farve. Gylb.
Novel.II.272. *0, fierne Barndomstid 1 som
os forlod. PalM.IV.41. jf. aands-, idéfor-

ladt samt (sj.): *det graa, det grove Ar-
bejd,

I
formaalsforladt,

|
fordi det aldrig

kan erobre Ly'kk.en.JakKnu.Va.152.
2) ikke medtage; lade blive tilbage

efter sig (jf. efterlade 1). 2.i) (især tO) i

al olm. (de) forlode alle Ting, og fulgte
ham. Luc.5.11. de forlode strax Garnene,
og fulgte ham. Matth.4. 20. i Leiren for-

lod de en Biørn i en lernlænke. Cit.1755.

(Suhm.NSaml.IIl.4). nu vil vi forlade bø-
gerne og tage i skoven

j || forladt arv,
se u. Arv l.i.

||
(nu sj.) m. præd. ell. anden

tilføjelse til obj.: hos hvem forlod (1871:
hvem overlodj du det lidet smaa qvæg i

ørken ? lSam.17.28 (Chr.VI). lMos.39. 12
(Chr.VI) (se u. efterlade l.ij. Jeg forlader

dig her i godt Selskab. VSO. Liget blev
. . berøvet sine Klæder og forladt nøgen
i Kisten. Blich.II.177. Med denne Forma-
ning gik hun bort og forlod de . . Elskende
alene.sms/.i55. (sj.) om efterladelse ved døds-

fald: en daare og en ufornuftig skuUe om-
komme tillige; og de skal forlade (1871:
efterlade^ deres gods til andre. Ps. 49. ii
(Chr.VI). 2.2) m. h. t. person; især m. bibet.:

unddrage (en) hjælp, støtte osv. ved at
drage bort; lade i stikken; ogs. uden (ty-

delig) forestilling om fjernelse: svigte. Min
Gud, min Gud! hvorfor haver du forladt
mig ? Ps.22.2. Kom Grønneg. II. 204. *jeg
maa flye til underjordske Steder.

|
Dog

skal jeg ei forlade dig.Ew.V.20. *Selv ei

Jorden bære vU
|
Drotten, som hver Dansk

forlader.!«^. VSt.240. Han forlod dem ikke
i deres Nød.MO. billedl. ell. overf.: de nyere
Reskripter, der forlade os i Mørke og
Uvished. Birckner.Tr.l4. *Du var et fattigt

Barn af Lykken forladt. Hauch.SD.1.301.
forladt, som hun var, af Guder og
Mennesker. GyrLemche.NB.52. PoU^U
1902.2.sp.8.

II
parf. forladt brugt som adj.

vi ere forladte faa iblant hedningerne
(1871: som en liden Hob ere vi levnede

iblandt Hedningerne;. Bar. 2. 13 (Chr.VI).
den, som er en ret Enke, og forladt (Chr.
VI: sat i eenlighed; 1907: staar ene^ haver
sat sit Haab til Gxid. lTim.5.5. SalmHj.
653.2. hvad nytter det mig, mig Forladte,
mig Ulyksalige. £2(7. F7. ^80. *Den, som
sidder mest forladt,

| Seer op imod Stjerne-
vrimlen. Jn^.BSjB. 771.545. Hun stod gan-
ske forladt (o : ene) i Salen. MG. *Jeg bor

10 paaKvisten saa ene forladt,
| Jeg har kun en

enøjet Missekat. Danmarks syngende Mand.
Nr.3.[ 1 91 9].l 7. (især jur. .-^forladthustru
(MinSkr.^hl893) ell. ægtefælle(SaU VIII.
468). jf. (sj.): En forladt og trængende
StUling. MO. (nu næppe br.) gradbøjet: Kan
jeg blive sygere, fattigere, forladtere, end
jeg (er)? Bagges.L.I.403. den Usleste og
den Forladteste. Tode.ST.II.14. de Folder,
hvori en grusom Natur, ligesom med Jern-

20 baand, tvinger de forladteste af sine Skab-
ninger. -ffaucA.//.35. hertil: Forladthed,
hans „Fadervor" . . afbrødes ved . . mod-
faldne Betragtninger over hans Forladthed
i Verden. Ing.LB.1.4. Frithiof søgte i sin
fuldstændige Forladthed en nedværdigende
Trøst i at lege med sine Søstre. JP.Jflc.

11.66. En forført Pige kan i Fortvivlelse
og Skam og Forladthed myrde sit Ulle
Barn. CKoch.JL.12.

30 3) opgive (jf. efterlade 2). 3.1) især m.
abstr. obj.; m. h. t. beskæftigelse, mening olgn.:

Israels Børn . . forlode Herren deres Fædres
Gud. Dom..2.12. du haver forladt din første
Kierlighed. Aab.2.4. Jeg agter icke lenge
at blive ved Kandstøberiet, jeg burdte for
lenge siden at have forladt det.Holb.Kandst.
1.4. Grunde have bevæget mig til at for-

lade Theatret. Oehl.Er.I.138. de skulde . .

forlade Hedenskabet og antage Christen-
40 dom. Molb. DH. II. 359. disse forskellige

Skridt (betød ikke) nogen Forladen af de
Principper . . som var fulgte i de sidste

50 Aar. Fridericia. (Danm Rig Hist.IV. 15).

At forlade Tjenesten. Wolfh.MarO.530. ||

t m. h. t. en daarlig vane olgn. Lad af fra

vrede, og forlad hastighed (1871: lad Hef-
tighed fare). Ps.37.8 (Chr. VI). hun forlod

(1871 : opgavj ikke hendes horerie. Ez.23.8
(Chr.VI).

Il t »w. en inf. som obj.: forsømme,
50 undlade (at gø7-e noget), (den, som) forlader

(Chr. VI: efterlader^ at holde paasken. 4Mos.
9.13(1728). 3.2) t (videre udvikling af bet. S.i)

m. h. t. klædedragt olgn.: aflægge, de maatte
forlade deres sædvanlige Klædedragt, og
føre linnede Klæder.Holb.JH.II.282. (han)
foer siden hemmeligen tU Ribe, forlod

Munke-Dragten og reisede til Rom. sa.DH.
11.100.

4) {videre udvikling af bet. „lade fare";

60 bibl.) m.h.t. gældskrav olgn.: afstaa fra;
eftergive (jf. efterlade 3^. (hans heiTe)

forlod (1907: eftergav) ham Gielden.Mattk
18.27. billedl.: forlad os vor Skyld, som og
vi forlade vore Q'kyldnere. smst.6'l2.

5) (videre udvikling af bet. 4) ved en naa-
deshandling opgive ell. undlade at straffe,
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revx eU. være vred paa en p. gr. af en he-

faaet brøde; tilgive. 5.1) (nu 1. br. uden for
ibl. og relig. spr.) m. h. t. synd, brøde, fejl-

trin: tilgive; m. obj. og hensobj.: Moih.L12.
Forlad mig, min Fader, den Forseelse, jeg
har begaaet imod Dem. PAMeib£k,IlJ38.
•„Hvad skal jeg sige?" . .

|
„At du mig

denne Hæftighed forlader." Heib.(TR.nr.
63.7). m. person-obj.: „jeg beder dig endnu
engang, at du vil forlade mig." — „Men .

.

hvad Forseelse har du begaaet, og hvad
er det jeg skal tilgive dig." PAHeio.Sk.II.
77. Heib.Foet.VIII.316. overf. (nu næppe
br.): 'See! her har jeg dit Navn med Tegn
u-gierne farvet,

i
Forlad din Roos det, om

du bliver aahenhaT.Falst.0vid.93. talem.:

(vel) bekendt (Mau.736. GrundtvSaxo.
111.369. saJ'S.I V.485)ell. angret og nnå-
skyldt er halv(t) forladt (Lieb.DQ.II.
212. SjællBond.188). | især om gud. Salig
er den, hvis Overtrædelse er forladt. P«.
32.1. 'Ja, Herre I Du var from og god,

|

Du skjulde Brøst og Synd forlod. Grundtv.
SS.I.87. Alterbog.428. m. person-obj.: Fader,
forlad dem! thi de vide ikke, hvad de
giøre. LucJ23.S4. SalniHus.206.1. (sj.) abs.:

•Du har af Evighed forladt, blif og i Ti-
den naadig. Klevenf.RJJ.0. *Miskund dig.

Herre, og forlad, I Bevæg din Tjeners
maine\Grundtv.PS.III.199. | (nu 1. br.

uden for dial.) i udtr. som gud forlade
mig (min slemme synd), anv. som undskyld-
ning for, at man har brugt et for stærkt ud-
tryk, har forsyndet sig i sine tanker olgn.;

ogs. (m. blot forstcerkende bet.) : min santUen

;

sandelig. Eic.VI.68. Gud forlade mig min
Syndl er hun ikke forelsket i den unge
William. 0ehl.XIV.12. Jeg troer, Gud for-

lade mig! Du har grædt Winih.VIII.170.
Nu tror jeg. Gud forlade mig, at Du bli-

ver blød om Hjertet. GoldschmJ.411. D&H.
gud forlade ham det, (egl.: gud maa
tilgive ham det, jeg kan det tkke) anv. som
udtr. for stærk misbilligelse af ell. fortørnelse

over noget. Gud forlade de Doctere dog,
som handler saaledes med en stakkel Pa-
tient. HolbMars.III.4. Feilb. 5^) (gldgs.) m.
afsvækket bet.: ikke tage en noget unaadigt
ell. fortrydeligt op; undskylde (især ni.

ubest. pron. ell. bisætn. som obj.); neesten kun
i imperaiiviske udtr.: jeg beder (dig, Dem
osv.) undskylde; undskyld! „Hvor boer
den Dame?" — „Jomfruen forlader mig,
at jeg ikke kand sige det.'*Holb.Vgs.(1731).
1.1. Ney, det forlades mig! Did vover jeg
mig ikke. Falst.Ovid.4. Æ. Etats Raaden
forlader min Dristighed. Langebek. Breve.
159. Jo, Hr. Grosserer, det maa De for-

lade mig: en Poet kan godt ernære en
Kone, naar Konen har en betydelig For-
mue.JTet5.Poef.J7.375. Forlad mig et Spørgs-
maall Er det Dem eller mig, der har hjem-
me her. Bøgh. II. 118. I forlade mig jeg
spørger. JPJac. 1. 139. *Forlad jeg taler

aahent.Becke.DE.53. alt forladt, «e m.
alt 5.

6) (ænyd. d. s., fsv. forlata sik; fra mnt.
sik vorlaten (up); egl.: overlade, overgive
sig til en og saaledes sætte sin lid til ham)
refl. 6.1) t »»• hensobj.: overlade til en at
drage omsorg for sig; give sig en i vold;
sætte sin lid til en. kom an, Messienrs
forlad jer mig; som en honet Homme; jeg
vil inden 8te Dage giøre dem bekiænt
paa meer end 30. fornemme Stæder. Holb.

\o 11JJ.4. 6.2) forlade sig til, (nu næppe
br.) stole paa (jf. tilforladelig^, vi forlade
os til (1819: fortrøste os til; 1907: ere for-

vissede omj, at vi have en god samvittig-
hed. ^e&rJS.iS^'CAr. FJ;. jeg forlader mig
til, at han med Forbarmelse vil modtage
mig.MynstJ'ræd.(1815).324. (^.) m. h. t.

person : Dersom I vil forlade Eder til mig,
skal det gaae Eder . . Yel.JSneed.IX.76.\\
i udtr. som det ^ett. f der^ kan du forlade

io dig til, det kan du stole paa (jf. ndf. u. bet.

6.3). der kand du forlade dig til. Moth.L12.
Det kand du forlade dig til, at jeg blir
aldrig overleveret, saa Tenge der er en
Mand tilbage i Tro'ia. HolbMlJI.5. 'Men
det er Storken, Kjærel

| Det kan Du Dig
forlade til,

| Den rette Tyv mon være.
Blich.D.1.66. 6.3) forlade sig paa, stole

paa. Forlader Eder ikke paa Fyrster. P».
146.3. jeg forlader mig ikke paa min Bue,

30 og mit Sværd kan ikke belse mig. smst.

44.7. Jeg forlader mig paa din Hurtighed.
Holb.Stu.1.3. 'Saa ubeKymred har jeg mig
forladt paa dig. GraahlPT.II.38. som jeg
ikke forlader mig paa mig selv, eller paa
mit svage Skiønnende, saa vilde mine
Brødre undersøge Sandheden med. Oecon
TJII.19. Man forlade sig . . ikke paa, at
den sande Betydning vel vU sees af Mee-
ningen og Sammenhængen. Rahb.Stiil.34.

40 Englænderne . . lærte Delacroix at sky
Atelierfarver og forlade sig paa sit eget
Farvesyn.EHannover.NAJ87. nu især (btbl.

eU. relig.) m. h. t. gud: jeg forlader mig paa
dig, HerreIP«.5i.J5. *Vi med Fryd

| Os
barnlig paa Gud Fader | Forlader. Grun^fr.
SS.III.46. Vi skulle over alle Ting frygte,
elske og forlade os paa Gud (1909: sætte
al vor Lid til hamj. Éatek.§9. | (især dagl.)
styrende et ubest. pron. ell. en btscein.; i udtr.

50 som det ^t der. Holb.Vgs.(1731)JI.14) kan
du forlade dig paa, du kan forlade
dig paa, at osv. (jf. jy. det kan du være
forladt paa. Feilb.). Du kan rigtignok for-
lade Dig paa, at Du skal blive dejlig. JVans.
JD.45. „er det nu ogsaa sikkert, at du
kommer?" — „Ja, det kan du lige forlade
dig paa!"

\

II. forlade, v. [foDr'la-aa] -ede; part. -et
ell. -t (Moth.L17). vbs. -ning (VSO. MO.).

60 (ænyd. d. s.; fra mnt. vorladen; især i perf.
part.; nu kun dial.) overlæsse; overlaste;
m. h. t. bøsse: lade for stærkt. MothXl2.
der sprunge saa mange af dem, der havde
staaet i Vandet, paa det ene (skib), saa
det tilsidst blev saa forladt, at det revnede
i tvende Dele. SchousbøUe.Saxo.468. forlade
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en Baad, en Bøsse. MO.
||

parf. forladet
som adj.; om person: overlæsset m. en byrde.

Moth.Ll7. Feilb.

Forlade-, i ssgr. ['foorilaåa-] {<M0.;
jf. ty. vor-, vorderladegewehr osv.; mods.

Baglade-) ii om skydevaaben, der lades for-

fra, -gevær, et. (jf. -riffel^. Baud.GK.
330. 1830—40 indføres Perkussionsgeværet,
og noget senere begynder Indførelsen af

riflede Forladegeværer. jSrtZ.IX45i. -ka-
non, en. Scheller.MarO.

forladelig, adj. (fsv. forlatliker; jf.

tilforladelig; nu næppe br.) til I. forlade 5.1,

om brøde olgn.: tilgivelig. Mofh.LlS. VSO.
Forladelse, en. [fmr'la'Salsa] (glda.

d. s. i bet. 2.1 (M.and.3) samt (jf. I. forlade

6j i bet. „tillid"; vbs. til I. forlade)

1) (&, 1. br.; jf: „Bruges sielden." 7S0.
„bruges .. ikke."MO.; til I. forlade 1-4. t.l)

til I. forlade 1. Et Steds . . Forladelse. FSO.
1.2) til I, forlade 2(.2), Forladelse af . . Kone
og Børn. VSO. 1.3) til I. forlade 3. Moth.
L16. Forladelse af Tjeneste kan . . ogsaa
foregaa paa den Maade, at Tyendet, som
er borte ifølge Tilladelse, bliver borte.

Lassen.S0.638.

2) til I. forlade 5. 2.1) til I. forlade 5.1

:

tilgivelse (for en synd, brøde osv.); især i

forb. m.gen. ell. præp. for. *(morderens) Haab
var, at han skulle hisset gaae, | Og der
Forladelse af sin Modstander faae. Wess.

136. Winth.HF.107. \\ især (relig.) om guds
tilgivelse af menneskenes synd. den Ringeste
kan faae Forladelse af Barmhjertighed,
men de Vældige skulle vældigen straffes.

Visd.6.7. *Himlen for din Anger
|
Forla-

delse har. Winth.HF.47. (jf bet. 2.r.) „Ach
jeg beder ydmygst om Forladelse." —
„Beed vor Herre om Forladelse, der har
straffet dig paa Forstanden." Bolb.HP.IIl.
8. syndernes forladelse (jf. Synds-
forladelse;.- Marc. 1.4. Grtmdtv.SS.1.685.
Syndernes Forladelse; Kødets Opstan-
delse og det evige Liv.Katek.§82. spøg. (jf.

bet. 2.2): jeg reiser mig da, gaaer dem
imøde og beder om Syndernes Forladelse.
Heib.Poet.V1.261. læse (en) syndernes for-

ladelse, (dial.) skælde (en) dygtig ud; læse

(en) teksten. Kvæmd. 2.2) tilt. forlade 5.2:

undskyldning; især i forb. bede om for-
ladelse (ofte m. præp. for^. Jeg vil ind
og falde paa Knæe for min Koene . . og
med grædende Taare bede hende om For-
ladelse.iroZ6.5ars. 7.7. Ew.VI.98. *Hun bad
vel om Forladelse, men satte sig og loe,

|

Imens jeg taalig tørred i Græsset mine
Skoe. Winth.VI.243. Jeg har gjort noget
saadan før og maa paa Forhaand bede .

.

om Forladelse for mulige Gentagelser. Vilh
And.FM.196. jf. bet. 2.1 : Du har ikke bedet
om Forladelse for din Ungdom I Brandes.
T.45. m. flg. bisætn. (nu især indledet m.
(for) at ell. fordi^; Saa beder jeg da om
Forladelse, at jeg har umaget Madamen.
Aå\QVi.Holb.Vgs.I.4. jeg beder om forla-

delse for, at (ell. fordi; jeg kommer saa

sent
i II

om forladelse! dels som virkelig

undskyldning: undskyld! pardon! Om For-
ladelse Hr. Procurator! jeg havde icke
tenkt, at I Folk vare saa ærlige. Holb.Jep.
IV.6. „Herren tar feil, det er ikke mig,
som skal have hans Dotter, mit Navn er
Jonas." — „Om Forladelse jeg har saa
meget i mit Hovet." sa.Stu.II.2. „Om for-

ladelse, jeg kom vist til at støde til Dem I"—
10 „Jeg be'r!"

j
dels som indledning til en be-

rigtigelse, efter en fortalelse olgn.: *Men yd-
mygst om Forladelse, hånd det Metal ey
har. Cit.l707.(NkS4'> 820.139). du har en
hob honnette Fruentimmer i dit Huus, om
forladelse, jeg vilde sige smukke. Bolb.llJ.
1.7. Ja, saadan skulde det være. Men —
om Forladelse! Det er nok dem, der bli-

ver gjort Stads af allevegne. SvLa.SD.33.
hvorledes har frøkenen, om forladelse,

20 fruen det?
j
dels (dagl.) i videre anv., fx.

som udbrud, naar noget viser sig anderledes

end ventet : hun prøvede paa at gøre det godt
igen; men om forladelse, saa nemt gik det
nu heller ikke

j
m. flg. at-sætn.: Om For-

ladelse, at jeg følger dem icke lenger. Holb.
Kandst.IIl.2. Jomfru Stjernholm! om For-
ladelse at jeg afbryder Dem — ; er De ikke
snart iydråxg? FritzJiirg.nr.10. || undertiden
skrevet i eet ord : omforladelse. Omforla-

30 delse fordi jeg ikke vilde svare dig. KMich.
LM.174. Den gamle Dame . . vilde bede
en Kat Omforladelse, hvis hun kom til at

træde den paa Halen. Rode.KA.117. (jeg)

skrev til Ebba for at bede Omforladelse.
Zeppelin.E.87. (1. br.) som subst., om de ord,

hvormed man beder om undskyldning : Unge
Eiger nikker og smiler sig frem, ældJe
oner belægger deres trange vej med om-

forladelser og godaftener. Hjortø.F.13. der
40 fløj Spyt op paa min Pande . . Det var et

sødt Øjeblik, da hun under de alvorligste
Omforladelser tørrede det af med sit lille

Lommetørklæde. Buchh.UH.109. jf: Hvis
det opfattes som et Omforladelsesbrev,
saa er det en Fejltagelse. TBierfreund.Ira.
(1897)198.
For-lader, en. [-ila-Oåar] {jf. ty. vor-

lader; især dagl!) d. s. s. Forladegevaer, -rif-

fel fwods. Baglader; jf. Forputter;. Skjoldb.

50 KH.161. Der staar netop to Tyskere med
Tændnaalsgeværer og en Dansker med en
gammel Forlader. CarlSør.B.dl. SaUVIlL
468.
Forlade-riffel, en. (jf. -gevær). JV

Jens.Sk.9. -skyts, et. Scheller.MarO.
I. For-ladning, en. 1) (sj.) om den

fremgangsmaade at lade et skydevaaben for-

fra (mods. Bagladning;; hertil: Forladnings-
skyts (TroelsL.IlI.6). 2) konkr.; dels (^,

60 foræld.) om prop af papir, blaar, filt olgn.,

som i forladevaaben anbragtes ml. krudtet og
projektilet samt foran dette : Moth.Ll 7. Ilden
foraarsagede en Skoles Discipel, som ufor-
sigtig skiød een Due paa et Straa-Tag,
som af Forladningen blev antændt. Borre-
bye.TF.392. ExercArtil(1804).155. Blich.L

I
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^73. Rørd.BrPJ.8. dels (jæg.) om dække (af
pap, filt osv.), der i jagtpatroner anbringes

over krudtet og over haglene : SaUVIII.468.

II
hertil Forladnings-naal (Funch-MarOJI.

46). -skabelon fsmst.) ofl.

II. Forladning^, en. vbs. til II. forlade

(s. d.). forladt, part. adj., Forladt-
bed, en. se u. I. forlade l.i og 2j.

I. For-lag, et. fit. d. s. {efter ty. vor-

lage, vbs. til vorlegen (se forelægge^; egl:

hvad der lægges ell. sætfes foran noget andet)

1) t underlag til støtte for drejestaalet paa
en drejerbænk; forsætter (jf. I. Forlægger 2).

Moth.L100. 2) om maskindel, kortere led-

ning osv., der indsættes ml. to dele af en ma-
skine, i en elektrisk ledning olgn. til regttle-

ring af en bevægelse, elektrisk kraft olgn.;

ogs. d. s. 8. Forlagstøj. Sal* VIII. 469. 3)

(kern.) beholder, hvori et destillat opsamles.

GFarchh.SC.34. OpfB?II1.494. 4) (1. br.)

forbillede, original, hvorefter noget er af-
skrevet, oversat, fremstillet osv. (jf. 1. For-
læg 2^. en noget bredt udtraadt, rimet Over-
sættelse af det tyske Forlag. OskAnd.(Kirke-
histSaml.oR.IV.156).

II. Forlag, et. ['f(nr|la'q, -ilaq] fit. d. s.

(ænyd. d. s. (bet. 1), no. dial. forlog (follog),

understetttelse, aftægt, oldn. forlag; fra mnt.
vorlach (ty. verlag), til vorleg(g)en (ty.

verlegen), se forlægge H ordet har tidligere

været udtalt m. tryk paa 2. stavelse, jf. Bag-
ges.V.190 (se u. bet. 3.1j samt: „sjeldent For-
låg." Le vin.Gr.1.22) 1) f det at lægge penge
ud; udlæg; forskud. Græv Geert under
Prætext af Forlag og Bekostning havde
de fornemmeste Rigets Slotte og Lehne
til Pant. IIolb.DH.I.413. Q ogs. : penge, som
man anvender paa et foretagende; bekost-
ning; risiko. Kræmmere og enhver, som
vil giøre Forlag, maa frit lade opsætte
saa mange Væve og Tov, som de vil.

Forordn.V7l705.§7. 2) (dial.) oplag ell. for-
raad af varer, penge olgn. Feilb. at have
noget i forlag o: have forraad af noget,

smst. 3) egl.: en boghandlers udlæg afpenge
iil udgivelse af en bog. 3.1) (bogh.) det at

forlægge en bog; forlæggelse (I). PAHeib.
II.XVII. *Det var en Skam, hvis ingen-
lunde

I

Bog-Handelen . . | Forlaget af saa

lyndt et Skrift
|
Bestride vilde eller kunde.

Bagges.V.190. Oehl.Er.IV.147. Værket er
allerede for stort til at jeg eller nogen
anden skulde risquere Forlaget deraf. Heib.
Vaud.61. At have en Bog i Forlag. MO.
At tilkiøbe sig Forlaget . . af (o: forlags-

retten til) en Bog. smst. overtage Forlaget
af en Bog. Ludv. især i udtr. som bo-
gen udkommer paa N. N.'s forlag, (nu
opfattet som hørende til bet. 3.t) forlægger
N. N. har paataget sig udgivelsen af den.

MO. en Forlægger, som en Gang . . havde
opfordret ham til at udgive Noget paa
hans Forlag. Schand.TF.II.864. paa eget
forlag, for forfatterens egen regning. VSO.
paa grund af bogens meget specielle emne
turde ingen forlægger tage den, og han

maatte derfor udgive den paa eget for-

lag
i jf.: (bogen) er udkommen paa For-

fatterens Forlag. Kierk.XIII.408. 3.2) for-
retningsvirksomhed, der forlægger (tid-

giver) bøger, det Clarendonske Forlag . .

betaler bedre end nogen anden. FrSneed.
1.516. *Et Forlag, som er ret pr. Kasse.
Winth.ll.26. 'Hvilket Forlag tør paa egen
Risiko forlægge Digte. ThBarfod.SK.27.

10 3.3) (nu 1. br.) om de bøger, en forlægger
udgiver; delt (koll.) om samtlige forlagte bø-

ger: MO. Fader havde Navn for at give
sit Forlag en god Udstyrelse. GPhilipsen.
(Aarbog f. Bogvenner.1919.135). dels om det

enkelte forlagte værk: en Boghandlers egne
¥ox\2Lg.vAph.(1759). VSO. GPhilipsen.(Aar-

bogf. Bogvenner.1919.128).
ForlagM-, i ssgr. ['fmrlaqs-] af I. For-

lag (2) og II. Forlag (3). -aksel, en. [1.2]

20 d. s. 8. -tøj. TeknMarO. Sal.'' VIII. 468.

-artikel, en. [II.S.i] (iscer i fit.; bogh.) de
Anmeldelser . . hvori Boghandlere pleie

at anprise deres Forlagsartikler. Haucn.IV.
174. Schand.TF.II.290. -boghandel, en.

[11.3.1] (bogh.) gren af boghandelen, som om-
fatter udgivelse af bøger; ogs.: forlag (3j).

Sal.* VIli.468. -boghandler, en. [II.3.i]

(bogh.) forlægger. Krak.1919.1.789. -han-
del, en. [11.3.1] ^nu sj.) d. s. s. -boghandel.

30 1/0. Brandes. X. 396. -kontrakt, en.

[II.3.1] (jur.) kontrakt ml. forlægger og for-

fatter. 'SaUVlII.449. -modstand, en.

[1.2] Paa sin Vej fra Plus til Minus-
leder maa Strømmen . . foruden gennem
Lampen passere gennem en saakaldet For-
lagsmodstand. HHolst. Elektr. 1.290. -ret,
en. [II.3.1] fjur.) ret til mangfoldiggørelse

af et værk (bog, kunstværk), som tilkommer
forfatteren (komponisten, kimstneren) ell. den,

40 han har solgt det til. ChrBorup.PM. 27. (en)
Boghandler . . havde afkjøbt ham Forlags-
retten til hans Værker paa ti Aar. Gold-
schm.BlS.II.86. SaU VIII.469. -taj, et.

[1.2] maskindel (aksel), der indskydes ml.

hovedakslen og en arbejdsmaskine og over-

fører kraften (bevægelsen) tU denne (jf.
-akseU. Wagn.Tekn.183. VcerktMask.7.

I. forlagt, part. adj. {egl. perf. part. til

forligge, jf. den alm. sammenblanding af
50 præi.'s og part.'s former af ligge og lægge;

egl. sa. ord som forlegen og forligget) t) (nu
næppe br.) om varer olgn.: overgemt; for-
ligget. Disse gamle og meest forlagte
Vare. JSneed.IV.424. han har altid behand-
let mig reelt, aldrig expederet mig be-
dærvede eller forlagte Varer. Oversk.Com.
11.146. Levin. 2) (jy.) om person: d. 8. s.

forlegen 1. MDL. FeUb.IM6.IV.155. Far
havde det (o: et uægte barn) ingen af, og

60 Moderen var al forlagt med det. AakjJPL.
105.

II. forlagt, perf. part. a/"forlægge (s.d.).

For-land, et. 1) [V.l.i] smal Tandkræk-
ning foran og langs med noget H (geogr.) det

lavere, som regel bakkede, land ved foden af
en bjergkæde. FremJ)N.36. Sal.*VIII.469.\\
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(geogr., J, ell. dial.) den nærmest havet lig-

gende, lavere kyststrækning (jf. Bagland^.
Moth.L26. Bagges.DVJX.365. JakKnu.S.
88. IdrætsB.1.863. spec. om den strækning,

der i marskegne ligger ml. diget og bredden

:

EPont.Atlas.1.398. MøllH.II.lSl. ESkrani.
HG.Sé. Feilb.

||
(nu næppe br.) fremsprin-

gende del af et land. det høie . . Forland
Stevns. Den danske Lods.(1850)J56. || ^ ter-

rænet foran en stilling, et fæstningsanlæg olgn.; lo

forterræn. CFWegener.Act.I.16. JohsSteenstr.

(UnivProgr.l900.I.84).MilTidsskr.l902.271.

2) [V.1.3] (hist. ell. H) provins, der ligger foran
et land og beskytter det mod uventet overfald

fra nabolandet. M.adv.(Dagbl.^liil865.1.sp.2).

Slesvig skulde være et tysk Markgrevskab,
hvilket efter grundige tyske lærdes For-
klaring betyder „et Fjenderne frataget .

.

ved Militærposter besat Forland." Rosen-
dal.D.1.10. jf.: Hovedstadens Indflydelses- 20

omraade øges, og . . den øvrige Del af

Landet staar Fare for kun at blive et For-
land om Hovedstaden, og det baade i ma-
teriel og aandelig . . Henseende. Tilsk.1922.

11.219.

forlansc, v. [forilaii'e] forlange. Høys^'.

AG.7. -te dl. t -ede (Eolb.Kandst.IV.6. sa.

JH.I1.706. Høysg.AG.7. PAHeib.US.102).
vbs. jf. Forlangende, {ænyd. d. s. (i bet. 1);

fra mnt. vorlangen, ty. verlangen; afl. ajf 30

lang, jf. glda. forlange, mnt. vorlangen,
blive langvarig; sml. forlænge, forlænges)

1) (nu 1. br. og især foræld., jf. dog ndf.)

føle længsel ell. attraa efter noget; nære (in-

derligt) ønske om; ønske; begære (1). *Hun
offensive gik med et uhørligt Mood,

|
For-

langede at see hans Død og Hierte-Blood.
Holb.Paars.186. (han havde) værvet hen
imod 80 Baadsmænd og Soldater . . Da
hånd hafde saa mange, som hånd forian- 40

gede, giver hånd sig med dennem . . udi
Søen. Slange.ChrIV.?é. *Jeg smertelig for-

langer
I

At komme snart i Flok med dem,
|

Som for Guds Throne pranger. Brors.249.

Jeg har aldrig læst Rousseaus Eloise, og
forlanger heller ikke at læse den. Gylb.

VI1.36. *Er jeg ei som du ønsker?
|
ifald

du anderledes mig forlanger,
|
Det er jo ei

forsMig. PalM.(1909).I.377. jf: det Smel-
tende, det Forlangende, naar du sang „Dein 50

ist mein Herz" og lod dine smukke Øine
glide hen over alle de lyttende Cavallerer.
Hrz.XIlI.216. i forb. m. efter: *Mig dri-

ver Et, jeg veed ei hvad, | En Uro, Hvile-
løshed, Hede,

|
Et Slags Forlangen efter

fremmed Mad. sa.i).IJJ.^7'. *de (0: de hel-

lige tre konger) efter Gud Herren at se
|

så hjærtelig monne forlange. Blaum.Mand-
dom.(1900).84. || nu især(ogs. i talespr.) i udtr.

som: *Naar man maa sin Jesum have,
| 60

Da forlanger hun ey meeT.Brors.162.
•Klristus hel

| er vor Del, | kan vi mer
forlange \Brandt.(Kirketid.l879.33).'De unge
Piger forlangte ikke he åre (0: ønskede
intet mere), end at gjentage den forrige
Maskerade. Gylb.V.22. smst.1.217. saa man-

ge Rigdomme . .som deres Hierte for-
la n g e r. Ew. 77. 75. kast dig ikke bort til

den christne Mand, der ikke forstaaer,
hvad dit Hjerte torlsLnger. Hauch.IlI.Ud.
Var det icke ogsaa en allerkieriste Hund
hun havde paa Armen. Den skiønneste
Lencke-Hund nogen vil forlange. Holb.
Eandst.IV.6. vil i kuns bruge disse Draa-
ber, en Uge, saa skal i see om I ikke har
dend beste Guulsoot paa Halsen, nogen
vil forlange. sa.Bars.111.4. har De et Glas,
kan De hente Dem saa meget Vand, De
forlanger. Hauch.I.130.

||
(nu kun foræld.)

upers. *det monne ham forlange
|
At trø-

ste sine Mænd, at standse Folkets Graad.
POBrøndst. Bidrag til den da. Historie. (181 7-

18).213. især i udtr. det skulde for-
lange mig (at vide) olgn., (efter ty. es
sollte mich verlangen^ jeg længes efter at

faa at vide; jeg gad vide. det skal ret for-

lange mig om han kiender mig endnu.
Biehl.MF.Il.59. det skal forlange mig,
hvordan han har optaget det med Brevet.
TBruun.Pr.l95. Hostr.SpT.111.2. Det skul-
de kun forlange mig at vide, hvorlunde
I benævner den Kulør. JPJac. 1.29.

\\ f
perf. part. brugt som adj.: eftertragtet;
ønsket. *Hand kom i Skrædder-Laug, og
nød forlangte Lycke. Holb.Paars.52. Høysg.
S.a3^. jf: 'lad ham aldrig naa den høy-
forlangte Håvn. Holb.Paars.lO. sa.Mel.l.

6. Længsel efter at see sin saa højtfor-
langte Brud. sa.DH.II.538. (gid) Deres be-
rømmelige og af de lærdeste Folk høyst
forlangede Arbeide ej motte undergaae,
men komme end for Liuset i Deres Lifs-

Tiid. Gram.Breve.160.

2) fremsætte en anmodning om at faa no-
get ell. et ønske om at opnaa noget; bede
(om); anmode (om); begære (2). (ofte van-
skeligt at skelne skarpt fra bet. B). Herren
har vist forlanget, at jeg skulde tage Maal
til en Klædning? Holb.Stu.l. 6. dét skal til-

strækkelig blive bevist, nåar det forlanges.
Høysg.AG.111. (skal vi) ikke torde givte
hende bort, naar en brav Mand forlangte
hende. PAHeib.Sk.II.31. Claudine forlangte
med de inderligste og hæftigste Bønner
at maatte blive. Gylb. TT.47. (nu l.br.) i

forb. w. til: (jeg er) hidkommen u-værdig
at begiære og forlange eder til min hier-

tens Allerk^iæriste. Holb. Kandst. 1.3. (den
dødsdømte) hvis Sjælesørger jeg tilforn hav-
de været, forlangte mig til at besøge sig

i Fængslet. Blich!(1905-07).1.220. siden den
Tid har han aldrig forlangt mig til Secre-
tair. Kierk.IIl.196. jf: hans hjærte bævede
underligt som et gammelt hjærte, der blir

forlangt til at banke stærkere, end dets
natur er til. Hjortø.Fa. 24. I| f part. for-
langende m.pass.bet. alle de forlangende
Bøger. Gram. Breve. 13.

\\ f ved avertering

olgn. søge en person til sin tjeneste; søge;
„ønske". En rig Mand af Borgerstanden
forlanger en Student to Timer om Dagen
til at undervise en eneste Søn. JSneed.II.
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31. En honet Person forlanger en Com-
paignon paa en Reyse til Norge. 4dr.Vi

1762.6. U nu især: anmode en underordnet,

tjener, ekspedient olgn. om at udlevere ell.

skaffe noget; bestille (3.2); rekvirere.
Han forlanger to Potter gammel Viin.

Eøysg.S.29. Peter havde fortæret alt Det,

der blev forlangt (paa en beværtning). Gylb.

I.28S. 'Kongen (kalder) ad sin Skriver

sig efter os. Grundtv.BrS.206. De saae alle

Livets smaa Besværligheder ikke, som de
Fleste gjøre: paa Glæders og store For-
langenders Baggrund, men paa endnu
større Sorgers. Tops.III.476. Østrigs ulti-

matum tU Serbien med forlangendet om
underkastelse inden 48 i\xneT.Je8p.(Tilsk.

1917J.9). Forland-seddel, en. {efter

ty. verlangzettel ; sj) til forlange 2: bestUr

Og Papir af ham forlanger. Hok<jD.JJJ 77. lo Itngsseddel; ordre. Larsen. D&R.
De forlanger blot: af de Cigarer som As-
sessor MiWielsen pleier at faae af, saa veed
Jomfruen nok Besked. FritzJurg.nr.6. Hof-
jægermesteren havde forlangt Kognak og
Likører. Pont.LP.Vnj.63. Telefonistinden
maa være i Stand til at opdage, om den
forlangte Abonnent er opta^^et. HEolst.
EleUr.IIJ.89.

3) d. s. s. fordre 2. (de) forlangede den

iorlappet, part. adi. [fwr'laéad {jf. for-

bødt, forflikke ; dagl.) oestaaende af ell. for-

synet m. (mange) lapper; sammenflikket.
•Forlappet er aen Tingest alt, | Den Kon-
volut, den Taftes Pialt (o: en kjole af taft).

ChrBorupæM.39. VSO. Udtraadte, sprukne,
forlappede . . saadan saae hans gamle Støv-
ler xid.Levetzow.Pr.200. jf.: 'Frem trængte
sig en Hage uden Skjæg, | Som en Altan

forrige Regierings-Form igien.jffoift.-K'ajidsf. 20 fra en foTla.i>petYægJ'AJleib.(ForSandhed.
IV.6. En Mand . . tilstaar ham i Salarium
alt, hvad han selv forlangede. PJ[fl^eife.l7S.

102. han erklærede, at Haandledet var for-

vredet og brukket, og forlangte den største

Forsigtighed. FC^nrt.IF.46. hun forlanger

at tale med ham; hun beder ikke, forlanger
tørt og bestemt at tale med ham. Stuck.FO.
196. (1. br.) overf, m. (abstr.) tings-subj.: Fø-
lelsen forlanger umiddelbar Berøring med

IJ220).

forlaske, v.(nunæppe br.)^ forbinde
en ting m. en anden v. hj. af lasker; laske.
Harboe.MarO.
For-last, en. .^ den forreste del af last-

rummet ell. det forreste lastrum i et skib

(mods. Agteriast;. SøLex.(1808).86. Sal.*

Vin.469. 1. -laste, v. ^ laste (et skib)

for meget forude, saa at stævnen kommer
Gjenstanden, og følgelig dens umiddelbare 30 til at ligge for dybt (skibet ligger paa næsen);
Nærhed. Heib.Pros.n.362. *det vilde Fjeld
vand

I
Forlanger mangt et Offer her hos

os. Eauch.G.53. en ikke ringe kapital, der
forlangte anvendelse. J.rMj3.fi^.7.3. || i (mer
ell. mindre) faste forb. Man kan igrunden
ikke forlange det umulige (o: t retning

af taalmodighed) af en Hund. Drachm.PV.
9. det vilde ..være formeget forlangt,
om man hver Gang vilde bUve mæt. Eeib.
Pros. VIIJ280. at han skulde glæde sig over 40

den Andens Seier, det var for meget for-

langt. Kierk.IV.169. At han ikke skulde
have pralet med sin Lærdom, vilde være
for meget forlangt. Schand.F.347.
for-Iang^en, adv. se lang.
Forlangende, et. flt. -r. (jf. osnyd. for-

langen, længsel, ty. verlangen; vbs. til for-

lange) O ('*»'* næppe br.) til forlange 1:

attraa; længsel, efterdi Czaren beteede

nu vist kun i part. forlastet brugt som adj.

(jf. forlastig;. Earboe.MarO.250. Sal.* VIII.
469.

IL forlaste, v. [fmr'lasda] -ede. {ænyd.
d. s.; fra mnt.vorlasten ; nu næppe br.) ^gtve
(et skib) for tung last. Moth.L127. VSO.
for-lastig, adj. (fra <y. vorlastig, hoU.

voorlastig; nu næppe br.) ^ om skib: (som
er) for lastet. Earboe.MarO.

1. For-led, et. (Si eU. fagl.) SvCfrundtv.
spec. (sprogv.) om den første del af et sammen-
sat ord : Løse-Navnenes Forled er vanske-
lige at tolke. DSt.1922.31. IL -led, et. se

Forlad.
forledde, v. se H. forlede.

I. forlede, v. [fmr'le'åa] forledes. Eøysg.
2Pr.24. præt. -te eU. (nu sj.) -ede (EolbMh.
1.471. Bobinson.lJ21. Gylb.IV.66)eU.f-lcdde
(Eolb.EpJII.36o); paH. -t ell. (nu sj.) -et

dertil et stort Forlangende, saa vilde Kon- 50 (Ew.VIIJ54. Olufs.NyOecJ.*loO. LCNiels.
jen ogsaa gifve sit Samtykke. S/an^e.CAr
IVJ137. din Længsel vU voxe, din Higen,
dit Forlangende blive stærkere I ECAnd.
VIII.143. 2) O /iZ forlange 2: anmodning;
begæring. Hvad er eders Forlangende I

got Folk! vil I tale med mig? Eolb.Arab.
13sc. alle Officierer som erholde Afskeed
uden Forlangende, skal erholde samme
^aXis. MB.176o.228. (de) blev efter eget

BB.40). t;6». -else (Aloth.L7o. BalUJBibJ.
172. MO. D&E.). (ænyd. d. s., /rø.forledha;
fra mnt. vorleden, ty. verleiten) 1) (nu
næppe br.) lede bort fra den rette vej;
vise en gal vej. Veien er os ubekiendt,
du maa ikke forlede os. VSO. P næsten kun
(uegl.) m. overgang til bet. 2: føre paa af-
veje, personligt Venskab . . havde forledet
ham ira hans sædvanlige Sanddruehed.

Forlangende (valgt tiJ.) Åctor og . . Defen- 60 Bahb.PoetFJJFort. de elendige, der for-
ser. Ei^.FJ.fii. e.alm. paa hans Forian
gende havde (jeg) sagt ham mit Navn.
Bagges.L.1.253. katalog sendes paa for-

langende
i
3) O til forlange 3: krav; for-

dring (2.1). (nu især i forb. m. omj. det
barnagtige Forlangende, at Livet skal rette

leedte en Hustrue og Moder . . fra Afvei
til Afvei. sa.Fort.1.284. Magt og Lidenskab
forledte (David) fra Skridt til Skridt indtil

der, hvor han drog Blodskyld over sig.

Myn8t.Betr.I.3o8. 2) CP ved overtalelse
olgn.faa til at gørenogeturigtigt,lede

V. Rentrykt M/l 1923
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ind i en vildfarelse olgn.; (nu sjældnere)

m. h. t. forbrydelse olgn.: forføre. Hvorfor
bruger i Hexe saadant Koglerie for at for-

leede min stackels Broer. Holb.UBH.1I.2.

smst.lII.G. Hver eneste Retssag lader os

se ind i et forhærdet eller forledt Men-
neskesmd.PoV^/il921.10.sp.l. jf: *een (ma-
tros) rømte sin Vej.

| Og een gik i Vasken
|

forledet af Flasken. LCNielsMB.40. især i

forb.m. til: Den Person, som saadan een lo

til den første falske Bekiendelse bragt og
forleedt haver.DL.6'

—

13—26. see til, at den
erhvervede Riigdom ikke forleder eder
til Hovmod. Edb. Plut.IlI.2. hånd sidder

og anvender ald sin Veltalenhed paa at

forleede jeres Hustrue tU Vtnst. KomGrøn-
neg.11.251. Ew.VI1.154. en ulykkelig Kjær-
lighed, der forledede ham til meget latter-

lige Daarskaber. Gylb.IV.66. den Embeds-
mand, som forsætlig forleder eller søger 20

at forlede de ham underordnede Embeds-
mænd til Embedsovertrædelser. Goos.III.

202. Hofjægermesteren (drak) megen Vin.
Pastor B. . . lod sig af sit gode Humør
forlede til at følge hans Eksempel. Powf.

LP.Vn.lo5.
II. t forlede ell. forledde, v. vbs.

-ning (s.d.). {til Led; fagl., sj.) 1) trans.:

sætte i ledforbindelse (med); vist kun i

pass. : d. s. s. bet. 2. Den nederste Flade (af 30

kronknoglen) forledes med Fodknoklen og
Spoleknoklen, hvorved Fodledet dannes.
CViborg.Beslaglæren.(1837).42. 2)intr.:være
i ledforbindelse (med); væreledføjet(med).

Grundfladen (af fodknoglen) danner en
Ledeflade, som forleder med Kxonknoklens
nederste Flade, smst.43.

forleden, part.adj.og adv. [tmr^le-d(Q)n]

Høysg.AG.147. intk. d. s. ell. (sj.) -t ('forledent

År. Rørd.KK.7). {ænyd. d. s., fsv. forlidhen, ^
forleden; egl. perf. part. af toriide) 1) som
adj. 1.1) (foræld.) om tidsrum: som er svundet

bort; som ligger tilbage i tiden; henrunden.
Vejen, jeg i syv forledne Aar har vandret.
Grundtv.PS.III.473. *i længst forleden Tid.

Winth.IV.197. *hvor Skjoldene var blanke
|

en længst forleden ^%\xnd.Rich.I.244. || efter-

stillet en tidsbestemmelse (som oftest ubøjet).

*Hun . . mindtes de Dage forleden, hun
havde ham vugget som Noer. 0ehl.HK.121. 50

jf. sidstforleden: (eders) memorial af dend
21 iulii sidst forleden (0: af ^^h d. a.).

Cit.^yil705.(KbhDipl.VII.755). især anv.

som præp. {ænyd. nw eth aar forleden, for

nogen tid forleden, jf.: nogre netter for-

ledne siden (Kalk.1.657), fsv. thwem aarom
forlidhnom; sml. oldn.liQrmra sjau vetrum,
efter syv aars forløb, samt FalkT.Synt.221f.)
ved angivelse af forløbet tidsrums længde:
for . . siden, saa havde jeg en halv Snes 60

Aar forleden en Bursch.JPJac.J.5 7. Gjel.F.

170. i (overflødig) forb. m. for: 'for halv-
tredie hundrede Aar forleden. Oehl.EA.251.
1.2) ved bestemmelse af tidspunkter (om aar,

dag osv.) : som i tid ligger lige før nærværende
tidspunkt; som ligger et par dage (aar osv.)

før nærværende dag (aar); forrige; for-
gangen (I.2). Hånd vilde endelig med
Dievels Magt forleeden Uuge, at Mutter
skulle gaae med Adriane. Holb.Kandst..I.2.
*Forleden Aften saae og Folk en dobbelt
Maane.FrHorn.PM.73. Ørst.Br.1.296. den-
ne Livsbetragtning . . havde haft Tag i ham
allerede forleden Nat. Ponf.LP.77i.59. For-
leden Aar (1897) fangedes en af disse Fiske.
Frem.BN.525 (skrevet 1899). || især i forb.
forleden dag (jf. bet. 2 samt den anden
dag u. anden sp.554^''). Jeg havde saa nær
faat Hug forleden 'Dag.Holb.Vgs.V.4. Kom
Grønneg.II.207. *den Historie, jeg skrev
forleden Dag. Bagges. V. 93. e. alm. 2) som
adv. {forkortet af forleden dag (se u. bet.

1.2); jf. forgangen 2; dagl.) for et par dage
siden; forleden dag; for nylig. Lars
satte forleden et Himmel-Brev over paa
Dansk. Holb. Bars. II. 6. Lanqebek. Breve. 3.

Winth.VI.243. *Ja, Tiden går.
|
pet, der

kun synes forleden,
|
er tredve Ar. Mørd.

LL.16.
II
styret af præp. Hvordan han havde

havt det siden Forleden. JPJac. II. 286.
B. genoptog Samtalen fra forleden. Pwii.
LP.VII.79.

t Forledning^, en. (fagl, sj.) vbs. til

n. forlede: ledforbindelse, (især i forb.
(staa) i forledning medj. Forkjæven, som
oventil staaer i Forledning med den første
Halshvirvelknokkel. GC With. Veterinairvi-
denskab. I. (1836). 102. CViborg.Beslaglæren.
(1837).42.
forleen, forleet, adj. se forlet.

forlegen, adj. [imr^lai'(3)n, sjældnere
(og ikke i dagl. tale) f(nr'le'q(8)n (jf. Verner.
155)] i bet. 1 05^ 2 undertiden ubøjeligt (som
præd.) i intk. og flt: Holb.GW.l'l.3. Dume-
tius.III.82. IslKyst.49. MB.1777.685; grad-
bøjn. (1. br.; formen undgaas helst ved om-
skrivning) forlegnere (Bagges.L.II.148. Oehl.
(TR.nr.48.9)). {ænyd. d. s. (i bet. 1 slutn.);

efter ty. verlegen, jf. mnt. vorlegen, som er

blevet træt; egl. perf. part. af ty. verliegen,
mnt. vorliggen, se forligge)

1) stedt i vanskeligheder; i knibe;
ilde faren, (i talespr. nu kun i forb. for-
legen med ell. for noget^. fører mand
ej (reserveaksler og -hjul) med sig, er mand
gandsche forlegen og vildraadig, efterdi

de Ryssziske hiul og axeler ere ickun no-
get pindverk. JJuel.425. K. var hos mig i

Aftes, han er heelt forlegen, fordi han til

Mikkelsdag skal flytte af sit gamle qvar-
teer.Langebek.Breve.295. Skulde et Skib
komme her anduvende, og ikke faae Lods,
især med Søe-Vind . . da kunde det
let blive meget forlegen. IslKyst.49. *Nu
flygter jeg bort til Amerika 1

| Og naar
man saa er forlegen, I Hvor atter man
faaer en Peter fra, — |

Ja — saa er Peter
af Yeien.Winth.IV.42. || være forle-
gen med, være i vanskeligheder med; være
besværet af. Starckes Bog er i slet credit,

og derfor kommer den anden Tomus ey
ud, saasom Forlæggeren er bleven forle-
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gen med den første. Gram.Breve.213. (han)
har været forlegen med noget smaat Isen-

kram, hvilket han uforsigtig havde kiøbt,

i Tanke at vinde derpaa, men ikke var
istand til at betale. StampeJIj266. for ikke
af Vanvare at miste det Liv, han nys var
saa forlegen med (o: ønskede at miste)l

Gi-undtv. Saxo. 1.209. være forlegen med
(o: ikke vide, hvorledes man bedst skal an-
bringe) sine penge j D&H. Feilb. m. over-

gang tU bet. 3: Hun var forlegen med et-

hvert fremmed Menneske. GyMj.XTJ 06. væ-
re forlegen med sine Hænder (o : ikke vide,

hvor man skal anbringe dem).MO. være for-

legen med sig selv (o : ikke vide, hvad man
skal foretage sig).smst. | være forlegen
ior (noget), (ofte m. overgang til bet. 2)
have vanskelighed m. at faa eli. finde (noget);

mangle, hånd var forleegen for Værelse.
Æreboe.179. det militaire Uldmanufactur
er forlegen for Spindere.3/i2J 777.685. Naar
Regnen . . en Høstens Dag jager alle ind
fra Marken, saa ere mange af disse Folk
forlegne for Sysse\.Jo?isBoye.Iiid.24. vi var
. . al(&ig forlegne for et Paaskud til Tve-
kamp. fiattcA.HiV.86. »Man siger mig, at

De (o: en redaktør) skal være
|
Forlegen

for en Recensent. -Bø^AJriI.50,2. | om si-

tuation: som rummer vanskeligheder;
vanskelig. Jeg har aldrig havt etforleg-
nere, uroUgere . . Øieblik. BaggesX.II.148.
nu kun (dtal.) i forb. forlegent vejr,
vejr, som hindrer sejlads, færdsel olgn.; daar-
ligt vejr. (Kalk.Vj284). Det blev saa for-

legent Vejr, at vi nær ikke var kommen
hjem. Kvcemd.

2) (dagl.) ivrig (efter); opsat (paa);
forhippet (paa). jeg er . . endnu icke
saa meget forlegen. Havde jeg været saa
meget gifte-syg, kunde j^ have været
gift for lenge siåen. Holb.Vgs.IlJ2. hvad
meener du. Folk er forlegen at vide, hvad
du bestilte paa din Reise til Kiel.sa.GW.
II.3. især i forb. forlegen for ell. (nu
næppe br.) med (Gram.Breve.155) : Er hånd
forlegen for artige, lystige Fruentimmer,
som veed at leve, see da vil jeg recom-
mendere ham een Dame, som skal være
efter hans Sind. Holb.Vg8.(1731).II.3. Han
var meget forlegen for at blive Medlem
i det Kiøbenhavnske Videnskabers Sel-

skab. Langebek.Breve.497. Eic.YIJ.67. for-

legen for hende er jeg ikke. Lad hende
gjøre hvad hun v\\..Hrz.XVI.263. paa hans
Visitkort, for hvis Anbringelse han iøvrigt
synes at være meget forlegen, da der
alene hos Hørkræmmerens findes et Par
Dusin, staar Navnet A. A. Tops.I.138. (de)

var meget forlegne for en Rotur paa Fuie-
søen. Leop.BJ17. Feilb.

3) som røber en vis undseelse i en eU. an-
den situation ell. ikke rigtig ved, hvad han
(hun) skal gøre ell. svare; ogs. i al alm.:
usMcer eli. tilbageholdende i sin optræden;
undselig; genert. vAph.(1764). Hr, P.
blev staaende temmelig forlegen midt paa

Gulvet JBtr. FJ.57i. »skamfuld (han) gaaer
og sig forlegen skiuler. XordBnmJ'on.74.
(kunstneren) syntes selv lidt forlegen over
sin raske Bevægelse. Gylb.(1849). IV. 15.

Forlegen som en ung Pige over en Kom-
pliment. 5cftan<i.SJ5.P5. Inger følte sig lidt

forlegen paa sine Veninders Vegne. Pon/.
LP.VII108.
Forleeen-hed, en. fit. (sj.) -er (GyVb.

10 1.125). 1) [1] vanskelighed; knibe; ofte

spec. om, pengevanskelighed (jf. Penge-
forlegenhed^; ofte i forb. som bringe, kom-
me, sætte, være i forlegenhed, de Sven-
ske (var) i den største Nød og Forlegen-
hed. S/an^e.C%rJFJ545. Sparsomheden af

en Pen-fuld Blæk i en Ordre har tit sat

brave Folk . . i stor Forlægenhed. OeconT.
V.52. Mine gamle Forlegenheder og Sor-
ger fik en betydeligTilvæxt ved den mørke

20 Sky, som . . fordunklede H.'s Pande. Gylb.I.
125. (han) kan svømme 200 Alen, samt uden
Forlegenhed vende sig i Vandet. Gymn.
(1828).51. Er De kommen i Forlegenhed?
Behøver De Mynt? GoldschmJV.341. (han
gik) ind og fik Billet. Han blev sat i For-
legenhed af en Mekanisme til at dreje
rundt i Billethullet. JFJens.D. ^7. (han)
var kommen noget i Forlegenhed med
Øvrigheden og var bleven puttet i Hullet.

30 FeHb.BL.197. | i forlegenhed med, t

vanskeligheder med; besværet af. Hun saå et
Øjeblik stift paa mig, ligesom om hun
var i Forlegenhed med, hvad hun skulde
sige. SchandJ'.lOO. „Er vore Sange Dem
maaske for gammeldags?* . . „De bringer
mig noget i Forlegenhed med Svaret . ,

eftersom jeg selv hører den nyere Tid
tU." Drachm.T.82. (sj.) m. overgang tU flg.

gruppe: „maa jeg udbede mig en Godhed
40 af Dem?" — „Gierne . , Er det en lille

Rolle, De er i Forlegenhed med? De veed,
jeg hielper, hvor jeg kan." Oehl.XVIIJ8.

II
i forlegenhed for noget, manglende

eU. savnende noget. Men Spørgen satte tit
(

Hans Moder i Forlegenhed for Svar. Bag-
ges.TJngdJJ.6. For Lærere vilde man snsut
være uden YoT\egenheå.Engelst.Nat.l72.
Gud er ikke i Forlegenhed for Genier,
han kan jo skabe et Par Legioner. Zterfc.

90 VIIJ220. 2) [2] (nu sj.) opsathed; lyst;
Ai^ en. Hendes Forlegenhed (o: m.h.t. at
blive gift) maa have været meget stor,

siden hun vilde gifte sig med ham. VSO.
3) [3] generthed. Undseelse og Blyhed .

.

kan gaae over til Forlegenhed, Banghed
og Beklemthed. Sid6.PJI.4o4. en Undse-
else eUer Forlegenhed . . fløi over hans
(ansigt).Winth.IX.ll. det var ligefrem med
Forlegenhed, han havde set ned paa sin

60 Cigar, da han nævnte sit -Livssyn". Pon<.
LP.VII.81.
For-lem, et. (vistnok dannet af Eiisch.,

mangler i VSO.; iscer zool.) et af de forreste
lemmer hos fir- eU. flerfodede dyr (mods.
Baglem;; forben. Eilsch.Term.21. MO. B
MøUJyyL.Ll. Det var et Menneske, ende-

80*
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lig igen en Skabning med Forlemmerne
fra Jorden. JVJens.Br.9.^.

O forlene, v. [f(Dr'le'n8] (f forlæne.

Moth.L37. Holb.DNB.509. Høysg.S.76. Lan-
gebek.Breve.173). -ede ell. (nu sj.) -te (BL.
1—24—30. Holb.NF.1.34. Gram.(ESelskSkr.

11.265)). vbs. -ing (s. d.). (ænyd. glda. for-

lene, forlæne; e/'<er mnf. vorienen (ty.ver-

lehnen))

1) (hist.) give (en noget) som len (jf.

bortforlene samt belene>. Moth.L37. Do-
mainerne kunde . . forlehnes bort til Em-
hedsmænd.Schytte.IB.II.18. m. obj. og hens-

obj.: han forføiede sig til Laugholms Slot,

der var ham ioT\ehnet.Mall.SgH.294. Mors
Land var blevet Greven forlehnet og pant-

sat. Jrj^-.PO.I.iSi. nu især i /"orft. forlene
en med noget: Holb.DNB.509. Laurits

Jonson var forlehnet med Langeland og
Ærø. Wand.(Rahb.LB.I.65). de holstenske

Grever (blev) forlenede med det ledige

Sønderjylland. KrErsl.DM.57.
2) t (jur.) overlade noget til en for en

vis tid (for intet ell. mod betaling); over-
drage en brugsretten til noget. Sagsøge-
ren kand og lade sig indføre i det, som
den Skyldige arvet haver, om end skiønt

een anden dermed forleent er, og det i

Hænde haver. DL.1—24—30. Nørreg.Pri-

vatr.II.220.

3) (uegl. anv. af bet. i) give; skænke.
3.1) (nu næppe br.) m. h. t. virkelig gave.
(han) forleenede ham et større Regiment.
Falst.0vid.62. *Æbler vil jeg dig forlene

|

Fra min Hesperidehave, I vand fra Mu-
sers Hippocrene. Heib.Poet.1.384. i forb. m.

med: de ypperste (af adelen) blefve tagne

i Kongens Raad, og forlæente med de
anseeligste Embeder. Gram.(KSelskSkr.IL
265). *mig (o : St. Peder) med Himlens Nøg-
ler han (a: Kristus) forlener. Heib.Poet.X.

191. 3.2) (fS, især poet. ell. højtid.) m. h. t.

naadegave olgn., skænket af gud, skæbnen

osv.; især m. obj. og hensobj.: det skarpe
Syn er dig forleenet. Holb.Plut.II.l. Den
Høieste Gud . . forlæne D. Exe. Helbred
og Kræfter til at fare fort i Hans Maje-
stets Tieneste. Langebek.Breve.1 73. 'Himlen
Taalmod mig forlene. Heib. Poet. IX. 432.

•Herre, Du ene |
Kan Seiren os forlene.

ARecke.6. den Kraft, som paa (skærtorsdag)

forlenedes den eneste grønne Plante, der
havde holdt ud til det sidste Vinteren
igennem, nemlig Kaalen. TroelsL.VII.145.

Forlen os din Fred. Alterbog.421. f m. obj.

alene: saalænge Gud forlener fredelige Ti-

der. MB.1742.813.jf.: "Jesu! selv forleen,
|

At og din Kirke-Pode | I Dommen er en
reen | Min Viinstoks Art og Green. Brors.

286. 3.3) CP w. (abstr.) tings-subj. udrustet
med de Kræfter, som kun det levende
Øieblik forlener. Heib.Pros.1.383. *al den
Glands, som Nattens Lys forlene. PaiM.
Y1II.151. m. obj. og hensobj.: *Hvor faaer

jeg til mit Billed klare Omrids,
| Og Skik-

kelser, som Liv det kan forlene, smst. VII.

248.
II
nu især i forb. m. med. Med den

Kraft, som Indignationen forlener med,^
hastede hun i kort Galop op ad Trappen.
CMøll.M.III.11. denne Bevidsthed . . for-

lenede (ham) med endnu en ny Dosis
Styrke. AKohl.MP. 11.139. især: give (no-

get) en ny egenskab ell. tiltrækning.
Den Hemmelighedsfuldhed, som . . kom til

at hvile over hans Besøg hos Pastor F. .

.

10 forlenede dem med et Skær af Mystik.
Pont.LP.VIII.147. *Mit ringe Hus, som
Deres |

Nærværelse forlener
|
med en

så mægtig Attraktion. iJørd.GD. 7.?. netop
Fejlene forlenede Helheden med den aller-

største Fortryllelse. KMich. HjertetsDrøm-
me.(1915).179.

I. Forlening^, en. (f Forlæning. Moth.
L37. Høysg.S.188). 1) (hist.) til forlene 1:

handlingen at forlene (1); ogs. (konkr.) om
20 det, hvormed en forlenes: len. alle opsagde

frivilligen deres Forlehninger.IfoZfe.i)IZ.II.

223. Desuden gav han dennem Løfter om
Forleninger. Hauch. V.230. Holsten var op-
rindelig et Len af den sachsiske Hertug,
men . . siden 1319 havde ingen holstensk
Greve søgt Forlening. KrErsl.(DanmRig
Hist. 11.514).

II
faa, give, have, modtage

osv. noget i ell. (nu næppe br.) til for-

lening: den Deel af Persien, som Mira-

io cha Tamerlans Søn havde til Forlehning.
Holb.Hh.1.52. De ældste Lehnsmænd vare
de ; som havde visse slotte udi forlehning
paa deres livstid. sa.DNB.740. han modtog
. . Holbæk Slot i Forlening af Margrethe.
KrErsl.DM.56. 2) f (jur") til forlene 2:

midlertidig overdragelse af en ting til en
anden person; brugsret over en andens ejen-

dom. Ingen, som nyder noget Bøndergods,
enten ved Forlæning, eller for sin BestU-

« ling.DL.3—14—10. hverken Beneficiarius,

Fæsteren, Leie- eller Laantageren (kan)
nogen Tid faae Hævd; thi Alle have de
Tingen i Forlehning. Nørreg.Privatr.11.220.

3) (sj.) til forlene 3(.2): gave. *Et muntert
Sind er allesteds

|
Lyksaligheds Forleh-

ning. Stub.83.

II. Forlening:, en. se u. Forlad.
Forlening«-brev, et. [I.l] (nu næp-

pe br.) lensbrev. Moth.L37. Holb.DNB.508.
50 VSO. -gods, et. [I.l] (nu næppe br.).

VSO. t -mand, en. [I.l] lensmand. Gram.
(KSelskSkr.II.265).
forlere, v. se forlire.

forlese, v. se forlise.

forlet, part. adj. [fmr 'le-'Æ] (ogs. forleet (se

ndf.); dial. forleen. Thorsen.136). (især dagl.)

som har let (for) meget; „syg" af lat-

ter; forgrint, forléedt. Moth.L80. (hans)

Munterhed led imidlertid ingen Skade .

.

60 og han var ganske forleet, da Vognen
holdt. Chievitz.NF.59. Feilb. jf: et Par for-

leede Pigeansigter tittede fiem. JVJens.
Vi.52.

Forletning, en. (især dial.) vbs. til

forlette; ogs.: hvad der letter ell. mildner;

lettelse; lindring. MDL.128. det var ham



617 forlette Forlibelse 61»

. . en mageløs Forletning, at der var saa
længe tilJPJac.II.15. Feilb. forlette,
V. [fmr'læda] -ede. vbs. -else fs. d.) ell. -ning

(8. d.). {ænyd. d.s.; sml. ty. verleichtem, mnt.
vorlichten; nu 1. br.) gøre lettere: lette.

Moth.Ll31. *l Søens glatte Dal den (o:

baaden) nu igien nedglider,
| Og med for-

lettet Fart iffiennem Bølgen gaaer. PH
Frim4SkVid.Xn.l7). Q især m. h. t. arbejde,

bekymringer olgn.: gøre lettere ell. mindre; lo

lette; lindre; mildne (jf.lorWxiåTe). min
seng skal trøste mig; mit leye skal for-

lette (1871: lette^ noget af min klage. Joft.

7.13(Chr.VI). en Jorde-Moder (behøves) til

at forlette Konens Arbeyde. Bucho. JS.
(1725).32. ved Steen-Dammen blef ald Til-

fart og Tilførsel (til det nyanlagte Gliickstadt)

fra Ditmarsken og Wilsteren meget hiul-

pet og 1oT\3iitet.Slange.ChrIV.432. •Lær-
kens Sang forletter Bondens Møie. Pram. »
1.XIV. MO. ForletteUe, en. (L br.) d.

8. 8. Forletning. Moth.LlSl. Slange.ChrlV.
736. VSO. det var latter Frihed og For-
lettelse i Sindet. JakKnuJ^v.T.184.
forlevet, part. adj. [fmr'le- vaf] (vist efter

ty. verlebt, jf. ænyd. forleven, glda. forlevet,

udlevet, affældig; især O, 1. br.) som har
nydt livet (har „levet") for stærkt og
derfor gør et træt ell. sygeligt indtryk; ud-
levet, en noget forlevet tysk Premierløjt- »
nant . . der søgte Rekreation efter Ber-
linersæsonens Anstrengelser.i^ønss. UA.124.
Bergstedt.A.33. jf.: hele hans Udtryk (var)
lidt træt, lidt forlevet. BaudJB.93.
forlibe, v. [fmr'li-'ba] præt. -teJ-'liOb-

da] eW. -ede (Holb.Kh.ol3. VSO. V Ved. (se

ndf. u. bet. 2)); part. -t [-"libffl ell. (ikke som
adj.) -et (VSO. Birkedal.O.II.83). vbs. -else

(s. d.). (fra ty. sich verlieben, til ty. lieb,

kcer, jf. oldn. Ijiifr, got. liufs; besl. m. be- 40

leven; nu næsten kun dagl., oftest nedsæt,
ell. spøg., jf.: „(ubrugeligt) 1 høiere StiU."
MO.; nu kun refl. eU. (oftest) i perf. part.

8om adj.)

1) d.s. s. forelske 1 (nu kun om flygtig,

naragtig eU. blind forelskelse), t.l) refl. Moth.^
F386. Antonias forliebte sig . . i Cleopatra.
Holb.Intr.I.110. Hvorfor Dievelen forlieber
I jer ogsaa ikke udi Keyserens Daatter i

Misisippi.sa.Usynl.I.l. Kunde du ikkun 50

blive denne Elskov qvit, saa frygter jeg
ikke for, at du jo nok forliber dig anden-
gang. SuA»i.L84. MO. D&H. (spøg.:) Ver-
bets bøjning: Jeg forliber mig, jeg for-

lovede mig, jeg har forløbet vaig. Siesbye.

(NkS8f>591.8å). 1.2) part. forlibt som adj.

der skulde findes mange hundrede for-
liebte Mennisker, der for en Nats For-
nøjelse gierne skulde lade sig dræbe om
'iAorgenen.Holb..Jep.V.6. Jeg er nyelig ble- 60
ven forliebt i en Jomfrue. sa.rvft.J.fi. „Vil
De sige, at De ikke har været dfødelig for-
elsket i mig?" — „Forlibt har jeg været
. . som en ung Mand, der første Gang
seer sig elsket af et smukt Fruentimmer."
Gylb.VlI.318. 'han kyssed forlibt hendes

Finger. PalM.II.304. At min Datter elsker
Dem, har ikke noget at betyde, for hun
er forfærdelig forlibt af sig. Ho8tr.GE.69.
Nej, saa Stamherren var forliebt. Husker
du . . han drak sig fuld . . af bar For-
liebelse. Bang.GH. 108. jf.: Jeg har alle

mine Dage haft et forlibt Gemyt. Hostr.
GE.40. (spøg.:) *Bort kaster hun (o: jom-
fru Vaar) sin Camisol, |

Mens listig i det
Samme

| Sig nærmer den forlibte Sol | I

fulde Fyr og Flamme. TVtn<A.7.5o9. i faste

forb. og talem. (jf. daarekisteforlibt samt
lign. udtr. under forelske^: „I er endda for-

liebt?" — „Ja dødelig forlieh t." Holb.
Usynl.lJ. Gylb.III.5. fsterbensforlibt
(fra ty. sterbensverliebt) dødelig forelsket.

jeg er sterbens forlibt i hans Øine og den
hele lille Person. HCAnd.Breve.1.23. (Reg-
ner Lodbrog) havde en heel Deel Koner
og Kjærester, der alle vare sterbens for-

libte i ham, som det hedder. PalM.lL.III.
206. (sj.:) hun er saa forliebt i ham som
en Hund i en Medisterpølse. -B/tcA.

(1920).VI.71. forlibt (i en) som en rot-
te, op over begge ører olgn., se Rotte,
Øre. I (nu 1. br.) om hvad der vidner om
forelskelse: elskovs-. Hånd synger en for-

liebt gammeldags Viise, medens hånd sid-

der til Bords med hende. HolbJ^ep.III.3.
en forUebt Hyrde-Arie.£»p.FJ.9. VSO. Det
Erotiske ynder hun meget; smaa Amorer
i Blomstervaser o. s. v. Du kjender min
Afsky for alt det forliebte Væsen. Clara
Raphael. TolvBreve.(1851).12.

2) uegl, d. s. s. forelske 2. efterdi I er
saa forliebt i Masker 1 hvorfor forlieber I

jer ikke i en Rne-hlok?Holb.UsynlJ.l. 'En
Konge-Dotter . .

|
Hvis Skiønhed Jupiter

sig selv forliebte i.Wadsk.SkueplJ236. Aare-
vis havde hans Hustru ligget til Sengs af

Legemssvækkelse, og K. havde formelig
ligesom forliebet sig i Korset under en
sygelig Overvurdering af dets Velsignelse.
Birkedal.O.II.83. det er nok Peter Nansen,
der først forliebede sig i dem (3 : Schnitz-
lers skuespil) og fik dem indført herhjemme.
VVed4NatTid.-»U1918.M.3.sp..5). han har
forlibt sig i de moderne kunstretninger

i

II
part. forlibt som adj. Det er ikke hen-

des skiønne Ansigt, jeg er forlibt ndi.Holb.
Vgs.fl731).II.17. „Er der mere Brænde-
vin?" sagde Rasmus og saå helt forliebt
til Flasken. Schand.F.103. (Jean de France
er) flov og fløset, svag og fersk . . forlibt

i sig selv, det vil sige i sin Frakke, sit

Fodskifte og sine Gloser, kranies. iZii.
345.
Forlibelse, en. flt. -r. (nu især dagl,

oftest nedsæt, ell. spøg.) forelskelse; nu kun
om flygtig, naragtig ell. blind forelskelse.

Holb.Philo8.IlI.o. (mange) have sukket un-
der Forliebelses, jeg vU ey sige Kierlig-
heds Lænker. Spectator.278. Jeg tænker,
at Herren har faaet en ny Forlibelse paa
Halsen. Heib.Poet.lJ22. Fra min Side dreier
det sig om rent forbigaaende — hvad skal
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jeg kalde det — Forliebelser . , Kort sagt,

den Slags flygtige Amouretter, som i Virke-
ligheden kan bestaa sammen med . . ægte-
skabelig Hengivenhed. Gjel.W.89. overf.:

min egen maaskee lidt ungdommelige For-
liebelse i Fl&to. Kierk.XIILl23. (Hauchs
begejstring for Oehl. var) en sand Forlibel-

se: Alt, hvad Oehlenschlager skrev, skul-

de være godt.Brandes.I.3?6.
|| (1. br.) konkr.:

den elskede, (portrætterne) er alle den over-
ordentlige Mands (o: Goethes) mange Kæ-
rester og Forlibelser.ieop. F0J7i.

I. forlide, v. [fmr'li'åa] præ^. -led; part.

-ledet, (glda.d.s.; fra mnt. \oi\iaen; jf. for-

leden; foræld.) i) omtid: svinde hen; hen-
rinde. *Du have nu Tak, vilden Valravn,

|

du flyve ad Lande hen;
|
naar en Jæm-

ling forleden er,
|
saa kommer du her

igenlDFTJ.II.nr.12.12. Dagen forlider snart.

VSO. *mens et halvt Aarhundrede forled.

Grundtv.PS.I.179. *Førend Natten er for-

leden,
I
Har hans Ord fornægtet Eden.

BoyeJAD. 11.114. *Derfor har Menneske-
slaégten maattet ligge

|
Vildfaren, syg, til

lang Tid var forleden, | Og det behaged
Gud sit Ord at skikke. CKMolb.Dante.III.
55. Sølver gættede sig til Dagens Forliden
efter Klokken, der ringede til Davre og
'Nadver. SMich.Æb.89. 2) (sj.) om person:
vente med ell. opsætte noget; tøve. *flux

fra Thrynmæsse Lund I flye, | slet ikke I

maae forlide. JESmidth.Poes.58. MO.
II. forlide, v. {sv. forlita sig på; dannet

af VL for- 6 og lide (paa), stole (paa), vel

m. tilknytning til I. forlade 6; dial.) refl., i

forb. m. paa ell. til: have tillid til; stole

paa. i disse subtile Emner om vor Na-
tions haabløse Kampe og Nederlag for-

lider vi os hellere til de af ham saa for-

agtede Doktorer med deres tungtflyttelige

Tros af Ki^destad\eT.Aakj.(PoV''lxol907.5).

jf. lign. udtr. u. 1. forlade 6.3: det kan du
være for lidt paa (o: det kan du stole paa).
Feilb.

I. for-lidt, adj. se IL fallit.

II. forlidt, part. adj. [fmr'lifi] (1. br.) som
har lidt meget ell. er medtaget af li-

delser, nød olgn. Han strakte de tynde,
forlidte Hænder op mod Himlen. JPJac.
11.384. *et hvidt

|
udtæret åsyn, harmfuldt

og torlidt. NMøll.R.64. hun (kunde) ikke
kende ham igen, saa forpint og forlidt saa
han ud. TroelsL.BS.III.263.

III. forlidt, perf. part. af H. forlide.

L Forlis, et ell. f en (Holb.Tyb.Y.8).
[f(i)rili-'(q)l Høysg.AG.40. flt. d. s. {til forlige;

jjf.
ty. vergleich; ordet har nu i bet. 1

fortrængt Forligelse) t) til forlige 1: ud-
ligning (ved overenskomst, forsoning
olgn.) af uoverensstemmelser ml. to par-
ter; spec: mindelig overenskomst om
løsningen af en retstvist, strid ml. ar-
bejdere og arbejdsgivere olgn. (ofte i

forb. som indgaa, komme til, slutte, stifte,

tilbyde (tidligere: byde^ samt (nu 1. br.)

gøre (MO.) forlig;. Moth.LlS?. Hei Hr.

Von Tyboe! skiønt og reputeerligtForliig:
I skal tractere i Fisker-Huuset i Morgen,
og Tychonius over Morgen. Eolb.Tyb.V.8.
*Den stolte Britter beder sig

|
Nok fri for

det Slags Seier;
|
At byde midt i Kamp

Forlig
I

Er ikke det, han pleier. Pram,
(Rahb.LB. 1.273). General-Gouverneuren
(bør) søge at stifte Forliig imellem tvistende
Farter.Forordn.ynl798.§8. jeg ('/»ar; maattet

10 stifte Forlig mellem et ungt Ægtepar. Hrz.
XVIII.7. et inden Forligelseskommissio-
nen indgaaet Forlig. KancSkr."/7l832. han
var misfornøiet med Forliget (Chr. VI: for-

ligelsemaal). 2Makk.l4.2?. Nu sidst havde
Kongen søgt Forlig med Farbroderen, der
efterstræbte Riget. JVJens.SS.134. det po-
litiske Forlig Apr. 1894 blev indgaaet
mellem Højre og det moderate Venstre.
SaUV.735. drikke forlig e«. drikke et

20 glas paa forlig, (nu 1. br.) fejre indgaa-
elsen af en overenskomst olgn. ved et bæger,
et drikkelag olgn. Syngesp.V7.89. *Hvis Kon-
gerne flittig forsamlede sig,

|
Og drak ved

hver Tvist et Glas Viin paa Forliig,
|
Fik

Jorden en evig og ønskelig Fred. Rahb.
PoetF.I.112. Vi ville slet ikke mere tale

om hiin Tvist, men drikke Forlig. Oehl.

HrS.347. Schand.BS.412. Drachm.D.116.jf.:
Forligets Grund er Bollens Bund. PalM.IL.

30 1.386. ordspr.: et magert forlig er bedre
end fed proces. Mau.2297. H (jur.) fri-
villig akkord (1.3) med en skyldner. Lassen.
A0.775. Hage.H203. 2) (iy.) til forlige 2,

om det forhold, at to ell. flere personer lever

i god forstaaelse; enighed (2); fordrage-
lighed; forligelse (2). Vi danner Tropper
paa 10 Mand . . Der er saa gerne en Mand,
som paatager sig Madlavningen, da For-
liget paa den Maade er bedst. SdjySold.58.

40 Feilb. m. adj., der nærmere angiver forholdets

art: Med Hensyn til vor huslige Stilling

lever vi meget godt, har et godt Forlig
og en god Sundhed. Kold.D.124. de har
et sølle forlig imellem dem (o: forliges

kun slet). Feilb. 3) (sj.) til forlige 3: over-
ensstemmelse; udjævning; forsoning.
et klart Begreb om, hvilken væsentlig
Splid i Bevidstheden han derved vilde
bringe til Forhg. PMøll.II.208. jf. u. Ak-

so kord 1.3: hin asiatiske Væxtkultus (havde)
maattet gaa paa Forlig med den kriger-
ske Odinsdyrkelse. GSchiitte.(DSt.l922.54).

4) (efter ty. vergleich, jf. forlige 3.2; foræld.}

y^ forskellen ml. en (vandret) kanons største

højde bagtil og fortil ell. ml. et geværløbs ra-

dierpaa steder , hvor sigtekornene sidder; ogs.:

(metal) stykke ell. opsats af samme højde

som denne forskel, til anbringelse paa kano-

nen fortil for under sigtning at „udligne"

60 forskellen. MilTeknO. Nieuwenhuis. Artille-

rietsUdvikling.(1908).4 7.

II. For-llSv et. vL det forreste lig paa
gaffel- ell. stagsejl (mods. I. Agterlig^. Scheller.

MarO.
III. forlig, adj. [ifcorli] adv. d.s. ell. (sjæld-

nere) -i (Scheller.MarO.). (sv. forlig; afl. af
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IV. for 18.1, jf. holl. voorlijk, ty. vorlich samt

II. agterlig) ,1, 1) som befinder sig forude,
foran et skib; ogs.: som befinder sig i et

fartøjs forstavn ell. forreste del. forligere

end tvers (o: om udenbords ting: som er

mellem „forude" og „tværs").SøLex.(1808).
(skibet) viste os sit smukke Speil med sit

forgyldte Navn og gik stedse lidt forUgere.

St Bille. Gal.1. 106. Masten staar forligt.

ScheUer.MarO. 2) om vind, strøm .kommende
forfra, forind, (skibet) seilede udmærket
og var temmelig roligt, naar Søen ikke
kom for forlig. JJPaludan.ErJ09. Vinden
er forlig. ScheUer.MarO. Søen er kommen
forkert, mere forligt end de andre. Berl

Tid.^^/ul913.Aft.o.sp.3.

forligte, V. [imr^li'(c09] (i bet.2 ogs. (dagl.)

[fmriU'(a)si; -te [-'Ugda] ell. (nu 1. br.) -ede

(Eolb.Uh.1.359. VSO. Levin.), vbs. -else (s.

d.) eW.f-ning (Moth.Ll69), jf. I. Forlig, (glda.

d.8. (UnivBl.I.151. Mand.103); fra nmt. vor-

liken; egl.: gøre lig(e), sammenligne, jf. ty.

vergleichen (sml. forglikke^ samt forugne)

1) bringe uoverensstemmelser, strid
olgn. ml. to ell. flere personer til ophør, l.l)

bringe to ell. flere personer i et godt ell.

enigt forhold til hinanden ved at udligne

ell. ophæve stridssjjørgsmaal, uvenskab osv.,

som har været imellem dem. Tro ei en for-

ligt fiende. J/o<^.ii68. jeg søger altid at

forlige fattige Folk, som ingen Midler har
at søge Procefi med. Holb.GW.IV.2. man
siger for et gammelt Ord, at Hunde for-

liger usaattes Sviin. Grundtv.Saxo.^647. for-

lige to Ægtefolk.AiO. i forb. »n. med: 'Gud
Dig af Himlen ned

|
Til Jorden vilde

sende,
|
At Syndere Du kunde med |

Din
Fader vel forlige. Kingo.20. NordBrun.ES.
54. Jesus . . drog Menneskenes Sind hen
til Gud, naar han forliigte dem med ham.
Mynst.Præd.II.112. jf: paa det han ved
sig selv kunde skabe de To til eet nyt
Menneske, og giøre Fred, og forlige dem
begge i eet Legeme med Gud. Ephes.2J6.
Gud gaf Naade denne Dag at forlige mig
og at nyde Forsikring om mine Syn-
ders Forladelse i Jesu Blod. KlevenfMJ.
202.

II
(nu 1. br.) refl. ell. i pass.: slutte

overenskomst (forlig) ell. fred m. en;
blive forsonet ell. enig med en (især i forb.

m. m e d). den Forurettede . . forliger sig

med sin Vederpart. DL. i

—

24—8. Bliver
nogen Skipper forligt med Biergefolkene
om een vis Penge, som de skulde have
for hvis (o: hvad) de bierge kunde. smsf.

4—4—3. At forlige sig . . med en ringe
Fiende er større Fordeel end at erhverve
sig en mægtig Yen.Holb.MTkr.191. *i disse
klare, lyse Nætter | Jeg med hele Verden
er forligt. Drachm.D. 24. m. reciprok bet.:

gaaer hen, og forliger eder, I Skabhalse!
Holb.Plut.III.ll. 1.2) (nu 1. br.) m.h.t.sag,
trætte olgn.: tilvejebringe enighed i;

bilægge, gaar hen I Skabhalse, og for-
liger Sa.gen.Holb.Eandst.V.2. gamle Advo-
cater . , vilde ærgre sig ihiel derover, at

jeg som en ung Procurator begynte alt at

forliige Sager.6a.iiJ.F.7. Forordn.''Iitl798.

§24. have vi nu en langt større Sag imod
ham end den, der nylig blev forligt.fi^a?<c^.

11.444. forlige en Sag, Trætte, Proces. MO.
1.3) (nu kun bibl.) m. h. t. brøde: give op-
rejsning for; sone. Taler kierligen tU
Jerusalem, og raaber til den, at dens striid

er fuldendet, thi dens misgierning er for-

10 ligt (1871: dens Skyld er hetait). Es.40.2
(Chr.VI). Om du oplod Munden imod en
Ven, bliv dog ikke forfærdet; thi det kan
forliges, med mindre det er Forhaanelse.
Sir.22.25.

2) pass. forliges m. reciprok bet. eU. dep.
i forb. m. med: komme til ell. leve i enig-
hed; enes. der kommer dem vel noget
imellem, men de forligs straks igen. Moth.
L168. de kunde ikke forliges i Deelingen,

20 hvorudofver der opvaektis en aabenbare
Striid mellem dem. Holb.Intr.1.248. I især
m. h. t. omgangsforhold ml. to per8oner:leve i

enighed ell. fordragelighed (ofte i forb.

ikke kunne forliges^, qvinde og mand, som
forliges (1871: omgaaes^ vel med hver-
andre. Sir.25.1( Chr.VI). de forligs Ude.
Moth.L168. *Den FeU, som ellers ham be-
breidis allermest

|
Er, at hånd icke kand

forligis med vor Præst. Holb. Paars. 39.

30 Brudefolkene, naar de staa for Alteret,

maa staa hinanden saa nær, at Ingen kan
see imellem dem, ellers vilde de i Frem-
tiden ikke kunne forliges. Thiele.III.77. De
forliges godt sammen. JtTO, De maa se at
forliges med 0mstmp.Schand.TFJI.284.
forligs nu pæntl \Vivel.l36. Feilb. (jf. bet.

3:) jeg er bange for, at Du aldrig viJ for-

liges med Danmark. Kofoed-HansenJ)L.60.
forliges som hund(e) og kat(te) ell.

40 (nu næppe br.) som kæltringer (Moth.
TA69), komme meget daarligt ud af det med
hinanden; ligge i stadig strid ell. kiv med hin-
anden. Moth.Ll69. MO. Feilb. (jf bet. 3 :) de
to Betragtningsmaader forliges som Hund
og Kat. Brandes.XIII.367.

3) O overf. anv. af bet. 1. 3.1) ni. person-
obj.: faa (en) til at finde sig i ell. være
tilfreds (m.noget); „forsone" (en med).
Det, der forligte mig med min Skjebne

50 og med min Lidelse var . . at jeg havde
og fik Lov til at være ubetinget eensom
med Smerten. Kierk. XIII. 566. isa^ refl.:

Vi havde sjunget Afskedssangen til Solen
og forligt os med den mørke Tid. Ing.EF.
IV.9. jeg tUstaaer, at jeg ikke, som jeg
burde, er forligt med de Ord: Alderdom,
Død, Resignation. Gylb.IX.120. *Man gi'er
Afkald paa

|
Totaliteten . , | For sig med

Jordens VUkaar at forlige. PalM.V. 247.
60 3.2) bringe noget i overensstemmelse m.

noget andet; forene (5). allevegne finder
(dti) Modsætninger, som du ikke kan for-
lige.Jft/ns/.CF.i -2. Disse Udsagn synes hin-
anden modsatte, dog ere de saa let for-

ligte. sa.Præd.(1834).26. i forb. m. med:
Vanskeligheden ved Discipeluddannelsen
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(paa et apotek) ligger i at forlige den prak-
tiske Tjeneste med Tilegnelsen af teore-

tiske Kundskaber. VortEj.Il.66.

CP forligelig:« adj. [fcnr'li'qali] adv. d.

s. ell. -i ell. t -en ( VSO.). (ænyd. d. s.) 1) (nu
1. br.) til forlige t og 2: tilbøjelig til forlig;

som helst vil forliges m. andre; forsonlig;
fordragelig. Folk lever nu omstunder
forligelig, nu de har intet at drikke op.

Cit.171UAakj.HS.426). *Lad den finde hos
Eder et forligeligt Sind,

|
Den Fredens

Dør, I haardnakket lu^Lker. Hrz.XI.116.
D&H.

II
om samlivs- ell. omgangsforhold: god.

Hun levede en Tiid lang med denne Herode
udi et forligeligt Ægte^ah.Holb.Heltind.II.
256.2) ^ii forlige 3(.2): overensstemmende,
forenelig (med). Gneists store Beundring
for den gammel- engelske Selvstyrelse er

ikke ret forligelig med denne skarpe Dom.
Høffd.E.490. CP -hed, en. 1) (nu 1. br.) til

forligelig 1. Moth.L168. den Forligelighed,
som Hedningene have tilforn udviist imod
alle andre Secter og Fartier. Suhm.1.262.
Kierk.lX.346. 2) til forligelig 2. Muelighed
bestaaer i visse Egenskabers indbyrdes
Forligeligheå.Eilsch.PhilBrev.WO. ||

hertil:

Porligeligheds-prøve, (med.) prøve, som fore-

tages, naar man skal overføre blod fra et

individ til et andet. TJgeskr.f.Læger.1920.1158.
Forligelse, en. flt. (i bet. l.i) -r. {glda.

tor\\gé[s(Suso.30); vbs. til forlige) 1) til

forlige 1. l.i) (nu næppe br.) til forlige l.i

(og 1.2^; d. s. s. I. Forlig 1. de gamle Frede,

og Forligelser til Stetin, Siørod og Brom-
sehToe.Holb.DH.III.274. (jeg) erkiændte,

at der intet Nag var i Heibergs Sind . .

og at vor Krig var aldeles til Ende, skiøndt

ingen Fredslutning eller Forligelse havde
fundet Sted. Rahb.E.V.81. Paa Landet ud-
nævnes i hver Bondebye 2 Mænd, til at

indkalde deres Medbrødre i samme Bye,
til Møde ved Forligelser. i^orordw-'^/Ti 795.

§37. Tilgivelsen, Forligelsen med Gud er

en let Byrde at hære. Kierk.VIII.332. ef-

ter Skjenden er der Forligelse (Chr.VI:
man kand . . forUge haanlige ord/ Sir.27.

21. jf. u. I. Forlig 1 slutn.: kommer nu alle-

sammen ind hos mig, og drikker paa
en FoTligelse. Holb.Er.V.5. \.2) (bibl.) til

forlige 1.8: oprejsning; bod. (gud) haver
udsendt sin Søn tU en forligelse (1819:
Forsoningj for vore synder. lJoh.4.10(Chr.

VI). paa den tiende Dag i denne syvende
Maaned er det Forligelsens Dag. 3M.os.23.

27.
II

gøre forligelse, gøre bod. træd
frem for Alteret, og bring dit Syndoffer
og dit Brændoffer, og gjør Forligelse for

dig og for Folket, smst.9.7. 2Mos.30.10. 2)

(nu 1. br.) tiltorhge 2: det at staa ell. kom-
me i godt forhold til; enighed; forstaa-
eUe (jf. I. Forlig 2). VSO. Med Verdens
Børn vilde han ingen Forligelse. Pont.LP.
VIII.129. Hvad andet (end selvmord) skal

det vel føre til, naar man ikke kan naa
tU Forligelse med sig selv. smst.164. || f
ond forligelse, daarligt samliv. Ere Hus-

bond og Hustrue lige skyldige til ond For-
ligelse imellem sig indbyrdis. DL.6—5—9.

ond Forligelse (er) ingen SkUsmisse-Aar-
sag efter Lo\en.Nørreg.Privatr.I.202. 3)
(nu næppe br.) til forlige 3: d. s. s. I. For-
lig 3. Eftertænk, om der er en virkelig
Modsigelse imeUem (disse begreber), eller

og de staae i en venlig Forliigelse sam-
men.Eilsch.Anv.45. f Forligelse-brev,

10 et. [l.i] skriftlig overenskomst. (Kalk.1.657.
V.284). Holb.DH.I.390. f -maal, et. (glda.

d. s.) ]) d. s. s. I. Forlig 1 (jf. Forligelse l.i^,

(prokuratorer maa) Ikke ville hitze Folk
sammen, eller hindre lovlige Forligelse-
maal.DL.l—9—10. det behagede ham il-

de, hånd havde giort forligelsemaal (1871

:

han var misfornøiet med Forliget). 2Makk.
14.27(Chr.VI). (paa grund af en uenighed)
holdt bemeldte Konger, denne Vinter, et

20 Møde til Forligelse-Maal i Vigen. Grundtv.
Snorre.III.301. sa.PS.VII.201.jf u. I. For-
lig 1 slutn.: Lad os drikke til Forli-
gelsemaal.FSO. 2) d. s. s. Forligelse 2.

Moth.L168. Hånd vil binde mig tU den
jeg flyer for; Hvad god forligelsemaal
venter du kand følge saadan Egteskab?
JRPaulli.SB.24. VSO. \\ ond Forligel-
semaal imellem Egtefolk, som Uchriste-
lig, uden billige Aarsager, sig imod hin

30 anden forholde. DL.2—9—8. Forligel-
ses-, i ssgr. (foræld., jur.; fortrængt afssgr.

w. Forligs-; jf: „taber sig nu stærkt." i-e-

vin.) iii Forligelse l.i: d. s. s. Forligs-, fx.:

-embede, et. embede som forligelseskom-

missær. Stampe.1.327. -kommission, en.

smst. Forordn.^'>/il795.§l. Bergs.GF.1.191.
-kommissær, en. (ogs. -koniinissar(ius).

Forordn.''

I

m1798.§33. M.O.). Schand.F.60.

t Forliger, en. (ogs. Forligere. Holb.

io Intr.1.94). {glda. forligere (GldaBibl.391);
til forlige 1) mægler; fredsstifter (jf.

Forligsmand). Moth.L168. Holb.Intr.L94.
VSO
forligge, V. [fmr'lego] præt. (sj.) -laa;

part. -ligget (jf. forlagt, forligget/ (ænyd.

d. s., glda. d. s. i bet. „ligge" ; fra mnt. vor-

liggen (trans, og intr.); jf. æda. forliggæ,
OMn. fyrirliggja, besove) 1) (talespr., 1. br.)

beskadige noget ved at ligge paa det.

50 VSO. forligge sin Arm. D&H. refl. : forlig-

ge sig, ligge sig til skade. Feilb. 2) ^ i udtr.

forligge sin vind, forsømme at benytte

første gunstige vind til sejlads, da skal Skip-

peren ingenlunde forligge sin Vind, men
hyre andre i deris Stæd.DL.4—1—9. Har-
boe.MarO. SaWIII.470. 3) f intr.; om va-

rer olgn.: ligge for længe og derved øde-

lægges (jf. forligget, forlagt;. vAph.(1759).

Han vilde hellere lade sit Korn forligge,

60 end sælge det til en ringere Priis. VSO.
forliggen, part. adj. se forligget.

for-liggende, part. adj. (med.) om den

del af fosteret, som først viser sig i moder-

munden og er forrest under fosterets passage

ud gennem fødselsvejen. SaWIII.470. -lig-

ger, en. mindre (gulv)tæppe til at lægge
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foran en seng; sengeforligger. NaiTidMalBlO.
M.4.sp.S.

forligfget, part. adj. [fmr'legaf] ^f for-

liggtn). (fer; ^d. forleget, -liggen; til ligge,

jf. VI. for- 2.3; sml. forligge, forlagt samt
forlegen; nu isærf) om vare olgn.: ødelagt

ved at ligge for kenge; overgemt, forlig-
ne v&re. Moth.Ll08. JSneed.II.264. Gamle
forligne Vare, som ikke kan afsættes andre
Stæder, sendes alle hid. Tullin.II.117. for-
ligge de Varer. VSO. Grundtv.DV.1.85.
Ludv.
forligte, V. [fmr'li'(q)n8] -ede. vbs. -ing

(vAph.(17o9). VSO.). (ænyd.d.s.; fra mnt.
vorlikenen, sideform til vorliken, se forlige

;

nu næppe br.) sammenligne; ogs.: ligvel-

sesvis sammenstille to personer ell. ting; lig-

ne (ved). vAph.(1759). Man må selv have
forlignet tegningerne med originalerne.

melser osv. Lov*/tl857.§6. LovNr.90^^ld.916.

§269.
lorlime, v. [f<nr'li-'mo] (ænyd. d. s.; jf.

ty. verleimen; nu næppe br.) overstryge
med et lag lim olgn. Fleischer.B.3.

t forlindre^ v. -ede. vbs. -ing (s. d.).

(ænyd. d. s. (jf. ænyd. forlinde^; fra ty. ver-
lindern) m. h. t. trykkende afgifter, nød,
smerte olgn.: gøre lettere at bære ell. mindre

10 følelig; mildne; lindre (jf. forlette^. *(jeg)

forlindrer (SalmHiis.857.2: husvaler} al

min Nød | Med din Fødsel, Død og Smer-
te! Kingo.H2. hendes Fængsel blev . . ikke
ioT\inårQå.Holb.HeUind.IlA6. Kom Grønneg.
II.6. Kong Christ. den Tredie . . forlindrede
de store Skatter. CPiEo<^.AfQ.II.595. 'For-
trolighed, som tit den Usles Kummer

|

Forlindret har. Pram. (Rahb. LB. IL 499).
VSO. t Forlindring, en. vbs. til forlin-

Cit.l791.(ADJørg.GZ.133). Hvad kan for- 20 dre; ogs. mere konkr., om hvad der bringer

lignes med hendes store Skiønhed? VSO.
Hvad kan sættes i Forligning dermed ?«»j8<.

forlisnelig^, adj. [fmr'li'(^n8li] (nu næp-
pe br.; jf. uforlignelige som kan sammen-
lignes m. noget andet; som staar paa højde

m. noget. vAph.(17o9). VSO.
Forlig^-, t ssgr. (især jur. eU. emb.; jf.

Forligelses-^ til I. Forlig 1, spec. om hvad
der angaar eU. hører til forlig i en retssag,

lindring ell. lettelse; især i forb. m. gen. ell.

præp.iell.p&a. forlindring på straf . . på
sorg. Moth.L174. *jeg i min Nød Forlin-
dring kunde iaae.Éelt.Poet.143. (de) bekom
Forlindring udi (tolden). Slange.ChrlV.409.
I Sorg . . er det en Forlindring at tale

med gode Venner. VSO.
forlire, v. (ogs. forleree. -ede. (fra ty.

verlieren; egl. sa. ord som forlise; dial.)

ml. arbejdere og arbejdsgivere, debitor og kre- 30 d. s. s. forlise 1. Slet Føde, usselt Krudt,
ditor olgn., fx. -akt, -forslag, -forsøg, -myn-
dighed, -møde, -protokol, -prøve, -tilbud,

-udskrift, -vilkaar. -indkaldelse, en.

indkaldelse til fnrligsmægling. LovNr.90"/*
1916.§271. -klase, en. (skriftlig) klage,

hvorved sagsøgeren begærer modparten ind-

kaldt til forligsmægling. MinSkr.^lbl894. SaU
VIII.470. -kommission, en. kommission,
der er beskikket til at lede den tvungne for-

ingen Lønning i to, tre Maaneder, og kom-
mer den endelig engang haltende, hvad
er det saa? nogle gamle Papirssedler, som
forlire det Halve ved at omsættes, ^fZar.

SB.371. Feilb.(u. iorhse). forlere: Junge.
379. Kværnd.
Forlis, et ell. f en (Holb.HP.III.7. sa.

Ep.V.80. JSneed.VII.447). [f(i)r"li-'sl Høysg.
AG.40. flt. d. s. pM. t-er (Holb.NF.I.193. sa.

ligsmægling. Lovyzl857.§2. LovNr.90^'U «i Kh.698). (ænyd. d. s. (bet. 1) ; fra mnt. \ot-
1916.§269. -kommissær, en. medlem af
en forliqskommission. Hørup.I.148. LovNr.
90^ytl916.§269. -kreds, en. en forligskom-
misgions distrikt. Lov'lil8o7.§l. LovNr.90'^U
1916.§270. -mand, en. spec: tilhænger af
det politiske forlig ml. højre og det moderate
venstre 1894. en Forligsmand, en Fæstnings-
ven, en Godkender af Provisorier. Hørup.
III.61. il nu især: beskikket mægler i stri-

les ell. glholl. vorlies (holl. verlies^; jf. nt.

verlies, hty. verlies(s), (borg)fængsel; til for-

lise
II

bet. 2 er udviklet i dansk) 1) (nu
især dial., jf. Feilb.) til forlise i: tab (ofte

i forb. m. gen. ell. ejendoms-pron. eU. præp.
af ft paa: Gram.Breve.56. PalM.V.221)).
1.1) til forlise l.i. min Arvedeels Forliis.

nolb.LSk.II.4. *dig skienkes Livet, og du
slipper

I
Med Øinenes Forliis og evigt

digheder ml. arbejdere og arbejdsgivere. Lov so Fængsel. Oehl.VM.102. PalM.IV.196. For
Nr.82^V<1910.§L Sal.UI.33. (spøg.:) „Jeg
er Forligsmand !" lo B. Hun så spørgende

£å ham. „Ja, Deres Mand har sendt mig
erud for at tale Dem til Fornuft!" Tom

Krist.LA.180. -mægler, en. spec. om med-
lem af en forligskommission ell. om en i

hver sogneraadskreds beskikket mægler i tyen-

desager olgn. Tyendelov^'*/il834.§65. MinSkr.
yil88L SaU VIII.470. -mægling, en.

lis af Penge.JPJac.I..52. t.2) iiZ forlise 1.2.

*At Rygen blev vunden foruden Forliis,
|

Det var et forunderligt Stykke. Sort.HS.
03". en blodig Krig , . blev ført udi 20.

Aar med stor Forliis paa begge Sider.
Holb.Intr.1.8. leg har allereede giort et

Sørge-Vers over Melampes Forliis. sa.Me/.

1.4. 'sin Vens Forliis og sit
|
En Siæl saa

høi, saa stor som din, anseer for et.Wess.
evec. om den mægling, der (if. dansk ret) fc 44. de maatte vige tilbage med Forliis af
skal finde sted, inden der begyndes proces (jf.
-kommission^. Forordn.'^I»1824. §7. LovNr.
90'ytl916.§268. -punkt, et. (nu 1. br.)

punkt i en overenskomst. Holb.DH.II.207.
vAph.(1759). -væsen, et. forligsmæglin-
gen m. dertil hørende institutioner, bestem-

tvende Mænd. Wand.(Bahb.LB.I.72). For-
liset af en Qvinde maa ikke længe klem-
me Vand af en Nordmand. PJt^M.1. 500.
1.3) til forlise 1.3. Livs eller anden Hel-
breds Forliis.AfE.i 775.607. »Af denne Mis-
tro til mit Ord . . seer jeg nu med Vis-

V. Rentrykt M/l 1923 40



627 forlise Forlod 628

hed
I
Forliset af din Kjærlighed. firz.FJ.

301. den Sindsro og Sindsligevægt, man
møjsommelig tilkæmper sig med Aarene
. . er købt og betalt med Forlis af Ung-
dom og Ungdomsdrømme, Sødb.H.123. jf.

:

•de Livs-Forlis, der lagdes bag, |
det Tung-

sind, der har tynget,
|
begraves under

Haabets Flag. Thuborg.ViMennesker.(1917).
11.

II
gaa forlis af, gaa glip af; miste.

en Plads . . som ikke var god at gaa For-
lis ai.JPJac.1.200. 2) «M0.) til forUse
2: skibbrud; stranding; nu især: (et

skibs) undergang, naar Sømanden reiser

borte fra sin Pige, saa sørger hun for at

skaffe sig En i Reserve for det Tilfælde,
at hun skulde forlise den Anden. Somme-
tider kommer han ogsaa hjem uden For-
lis, og saa er Reserven dog taget i Brug.
Goldschm. I den anden Verden.(1869).49. *01e
han redded Folk fra Forlis

|
I massevis.

Drachm.SH.66. Forlis i Havnen. ^eHTid.
yiol904.M.3.sp.2.

forlise, v. [fwr'li'sa] Høysg.AG.13?. -te

ell. (nu næppe br.) -ede (Holb.Hh.1.25. VSO.
Grundtv.SS.1.462). vbs. -ning (s. d.), jf. For-
lis, (ænyd. d. s., jf. ænyd. forlesning' (Kalk.
y.284.endnu dial: torles e.Esp.428. Feilb.);

fra mnt. vorlesen ell. glholl. vorliesen (holl.

verliezen^, jf. mht. verliesen (hty. verlieren,
se forlire^, got. fraliusan; sml.jy. læse (Feilb.

IV.297), ældre eng. leese, miste; besl. m. løs

II
bet. 2 er udviklet i da. og sv.)

1) (nu næsten kun dial. (se Feilb.) ell. (i

bet. 1.1 j ^; jf.: „Nu ikke meget bruge-
ligt." ikfO.j ved uheld, ulykke olgn. miste
(besiddelsen af) noget; sætte til. 1.1) m.
h. t. ting, ejendele olgn. Den ulyksalige
Mahomet . . havde forliiset en Stad og
Provintz efter den anden. Eolb.IIh.1.25.

iidi den skadelige Ildebrand . . forliiste

dette Collegium sit Bihlioteq. Borrebye.TF.
661. Forlise en Mast. SøLex.(1808). *Gid
de, som ei med Andre ville dele

|
Af deres

Overflod en ringe Part,
|
Forlise snarest

mulig maa det Hele. PalM.IV.201. Styr-
mand forliste alt sit rare Tøi (ved skibets

undergang). Etlar.SB. 68. Et Foraar viste

(han) sig med invalid Pegefinger, i Vin-
terens Løb havde han forlist to Led. JF
.Tens.EF.26. forlise sine Ankere. Scheller.

MarO.
II
(m. overgang til bet. 2) m. h.t. skibe

:

miste (et skib) ved undergang (forlis), (jeg)

havde den Ulykke, at jeg i en svær Storm
forliste mit Skib under Engelland. P^Heift.
US.235. De havde forlist eller solgt deres
S'knåev.Drachm.STL.lS. 1.2) m.h.t.person;
dels (egl.): miste en ved dødsfald, i kamp
olgn.; dels (uegl.): miste en persons selskab,

venskab, kærlighed olgn. *(fjenden) var ey
paa Hælene lam,

| Dog meget (o: mange
mand) i Flugten foTliiste. Sort. HS.E2r.
*min Datter, mit forliste,

|
Mit dyrebare

Lam. Oehl.F.267. Winth.VI.19. *Her laa et

Brev til ham, hvoraf sig viste,
|
At han

sin gode Moder alt forliste. PalM.IV.315.
1.3) m. h. t. aandelige værdier, egenska-

ber, rettigheder olgn. hvor meget for-

liiser vi ikke ofte ved det vi ei kand tie?
Høm. Moral. 11.22. Eolb.Metam.34. *Jeg
kunde selv mit Vid

| Forlise ved et saa-
dant Jærtegn. Grundtv.Optr. 11.180. Erz.
XII.78. *Vor Kjærlighed kan aldrig De
iorlise. PalM.V.152. (han havde) forlist . .

Ævnen til at gribes indv-endig og give
Grebetheden dramatisk Udtryk.jyiTarjnover.

10 E.18. m. abstr. subj. : hvad (dyden) forliser

i Intension, det vinder den . . i Ekstension.
PMøll.II.98. (sj.:) *hvad om

|
Paa Galten-

borg du ogsaa holdt Aviser?
|
Saa deiligt

man sin Tid ved dem forliser (o: faar
tiden til at gaa).PalM.IV.345. refl.: *Han
saae i Veiret — Blikket sig forliste („tabte

sig")
1 1 Himlens Lyshav.smst.V.426. \\ have

(noget) forlist, (nu næppe br.) have (noget)

forbrudt; fortabe (retten til), (karlen) skal

20 have sit Naadebrød forliist. MR.1775.608.
1.4) (m. overgang til bet. 2) i pass.: være
ell. blive forlist, være ell. gaa tabt. det
var ikke hans Skyld at Sverrig blev for-

lust. Eolb.DE.II.139. over 40. Skibe bleve
forliiste („gik under") ved Magnesiam. sa.

lntr.I.14. *Naar Sundhed er forliist, hvad
giør åaly^élig^ NordBrun.Zar.23. *I slig

en Stemning druknet og forUist (o: hen-
sunken, fortabt)

I
Han Trapperne paa Gal-

30 tenborg berørte.Pa/ilf.JF.^Of^. naar Kærlig-
heden er forlist, saa er der jo slet ingen
Ting tilbage. Rode.SF.102.

2) (< vAph.(1764); jf.sv. forlisa) intr.;

om skib: lide skibbrud; strande; nu især:

gaa under; om person: komme i havsnød
ved skibbrud, et skibs undergang olgn.; lide
skibbrud. Skibet forlisede under den
Skaanske Kyst. VSO. Vi forliste paa Bri-
taniens Kyst. SøLex.(1808). *Hun syntes

«) høre Skud og de Forlistes Skrig,
|
I Kam-

ret var der fuldt af Vand og blege Liig.

Aarestr.21. Harboe.MarO. Total forliist.

Alle ovcikoTnnelHCAnd.VII.97. (han) havde
mistet tre fingre af koldbrand en vinter,

han forliste. I^Møll.E. 64. billedl: *paa de
danske Strømme . .

|
Skal Haabet ej forlise,

|

Og Sangen ej uddø. Grundtv.PS.VI.362.

t Forlisning, en. vbs. til forlise.

1) til forlise 1 : d.s. s. Forlis 1. *din forliis-

50 ning (o : tabet af dig, Peder Syv). Sort.(DSt.

1909.35). 2) til forlise 2: d.s.s. ForUs 2.

VSO. MO.
I. O For-liv, et. („nyt Ord." MO.,jf.

ænyd. forliv i bet. 1; 1. br.) 1) tidligere til-

værelse; præeksistens. *jeg har ganske glemt
mit Forlivs Herlighed. Bagges.III.29. Staf-

feldt.136. VilhAnd.AD.82. 2) afsnit af en

persons liv, der ligger forud for nærværende
tidspunkt; (en persons) tidligere liv, „fortid".

60 'drik dig (o: en nybagt student) af frihedens

nektar en potl |
Først dog et blik paa dit

forlivs cachot (o: skolelivet). Eostr.SD.I.183.

II. -liv, et. se Foderliv. -lod, en. [V.2]

{ænyd. d. s.; jur., nu næppe br.) lod, der

forud (forlods) udtages af et bo til fordel

far en af arvingerne. vAph.(1759). Levin.
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forloddet, part. adj. [fmr'lmQ'af] {tU

Lod, jf. VI. for- 6.1 ; sml. holl. verloten, ty.

verlosen, bortlodde; dial.) af skæbnen bestemt

for en; forundt; givet; beskikket, det
var nu mig forlodået. MDL.128. hun var
jo sagtens død, det var jo længe siden
— Der havde været Tid nok til at dø for

den, hvem Hvilen var forloddet. Gjel.GD.
51. 'Din Tanke, for Fordommens Slakker

lods være overbevist om. ADJørg. II. 76.

Vi fole os vel forlods mest tiltalte af ham^
der bad for en anden end sig selv. OMøU.
GK.93. I (1. h:) om rækkefølge olgn.: først;
til en begyndelse. Den lille Bjørn gik
forlods ind til Orlogs og derpaa ind paa
Navigationsskolen. .DracAmjSriJO. 2) som
adj.; om uddeling, udbetaling olgn.: som ud-
redes før den egentlige uddeling, ud-

udrenset og pur, | var det forloddet én lo betaling, forlods Løn for den Troskab, de
Gang at sige Forløsningens Ord. sa.Aander
og Tider.(18S2 1.38.

I. For-lods, et. [-lm(8)s] næppe br. i flt.

(substantiimk brug af II. forlods eU. for-

Kortelse af Forlodsret ell. lign.; jur.) fidei-
kommis fkapital). Det grevelige Scheel-
'PlessenskeFoTlods.Staiskalender.7l859j.An-
hang.lO. det friherrelige Selbyske Forlods.
»nist.14. det saakaldte Rantzauske Forlods,

skulde vise i Fremtiden. Allen.I.156. han
vilde . . stille Fordring om en forlods Penge-
udbetaling. Pont. LP. VIII. 53. Undertiden
udstedes . . Præferenceaktier, der faar til-

sagt forlods Udbytte fremfor de alminde-
lige AktieTMegnebKøbtn.II.7. | i videre anv.:

som sker i forvejen, paa forhaand;
forhaands-. dem, som frivillig anmelde
sig til forlods Udskrivning. 4nordn."/9i848.

hvis væsentlige Bestanddele var Godserne » §8. forlods aftaler. ADJørgJII.88. -lods-
Rosenvold . . og Skovgaarde . . foruden
en Fideikommiskapital. PoZ.»/8i 906.3 Sal*
VIII.471. IL -lods, adv. (og adj.). [-l(n(a)s]

(ænyd. d. s., æda. forlotæs; af V. for- 2 og
gen. af Lod; sml. efterlods) 1) som adv.:

saaledes at man tager sin andel af noget
(især af et dødsbo) forud for den egent-
lige deling (ofte i forb. som faa, (u<l)tage

forlods^, i een hver Præstis Sterfboe (skal),

eje, et. (til II. forlods; sj.) særejendom, der
udtages af boet før det egentlige skifte. Troels

L.IXJ38. -lods-ret, en. (til U. forlods;

især jur.) ret til at udtage en lod af et bo

før det egl. skifte. Grundtv.Saxo.III.184. Eje-
rens Forlodsret. EMøller.Dækningsadgang.
(1892).203. H uegl: første ret (forret) til

noget. Forlodsret til Gudernes Hielp og Be-
skiermelse. OGuldb.(MO.). *Hvor er din

som en prioriteret Gield, forlods udtagis, » Velsignelse ? Abrahams Slægt!
|
Hvor er

hvis den afgangne Præst . . for den af
kiøbte Præstegaards Bygning kand være
skyldig h\even.DL.2—12—4—1. naar (præ-
sten) ved Døden afgaaer, skal det være
de Fattigis Directeurer . . tiistæt, Gaarden
at lade vurdere, og forlods ud paa dens
Brøstfældighed lovUg Fæld tage . . af beste
Gods. 8mst.2—12—4—5. hun tillagde ham
Forlods frem for de andre Arvinger

nu din Forlodsret blandt Folkenes Stam-
mer? J»i^.fi5i:.rJ.54.

forlokke, v. [frnrQcngal -ede. vbs. -else.

(cenyd. d. s.; eft^ ty. verlocken) egl.: lokke
bort fra et sted, fra den rette vej olgn.

t) (nu 1. br.) i egl. bet. 'Luftsyn ei
|
Fra

vor Vei | Os forlokke kunde. Heib.Poet.

IIJ04. »Skovens lysegrønne Blad | For-
lokker os fra Eders Sale\ Hrz.D.1.207. I

halvanden Million Rixdaler. ThSchmidt.S. 40 Jylland er det skeet i gamle Dage, at man
601. Testamentet indeholdt Bestemmelser
om . . Legater til . . fattige Folk . . men
først og forlods et mere betydeligt Legat
til deres forrige troe Tjenestetyende J. M.
Ing.LBJ.98. Og naar I udlodde Landet
til Arv, skulle I forlods (Chr.VI afvig.)

udtage en Gave tU Herren. Ez.45.1. Sam-
fundet (maa) forlods af denne Høst . . sikre
sig, hvad Menneskene har Brug for. ORode.

forlokkede Andres Kreaturer over til sit,

ved at giøre „Vendekors" over dem. Thiele.

III.58. 2) CP ved løfter, overtalelser,
udsigt til vinding, kneb olgn. faa (en)
til at gøre noget urigtigt fjf.I. forlede 2;

ofte i forb. m. til). De, som forlokke anden
Mands Børn, eller Tyende, til Tyverj. DL.
6—22—2. Ephraim er ligesom en forlokket
(1871: enfoldig^ due, som har ingen for-

KV.119. H m. afsvækket bet.: forud for an- 50 stsmd. nos.7.11(Chr.VI). '(dette kneb) har
dre: i forvejen, '(jeg) Begrihet, jeg har
taget (meUem os!)

|
For megen Salighed

torlodsÆ[rz.D.IIlJ28. Under Maaltidet skar
Tanten en lækker Høne for. Marcus pillede

forlods et liUe Stykke ud tU en Mund-
smag. GoldschmJ.13o. Man saa ikke som
ved vor Tids Købstæder disse jævne Over-
gange mellem By og Land, Boliger, der
ugesom er vandrede ud for at trække frisk

han ene giort
|
For at forlokke dig. Oehl.

HJ.140. Enhver . . Forlokkelse af den
anden Stats Soldater tU Desertation . . er
strengt torhndt. Pl.''*/»1821.§18. jeg (lod)

mig forlokke til at drikke to smaa Glas
(punch). Eostr.G.38. Forsøg . . bleve gjorte
paa at forlokke unge Mennesker fra deres
Fædres Tro. Goldschm.1.67. part.torlok-
kende som. adj. : fristende ; besnærende ; be-

Luft eller forlods fange Kunder. TroelsL. 60 daarende. maaske sad Nanny derinde i

11.42. H forud for et givet tidspunkt: paa
forhaand. Hvorfor du er til, tænker Nietz-
sche som S. Kierkegaard, kan Ingen i Ver-
den sige dig forlods. Brandes.VII.611. At
samme åndsretning har kastet sig over
våbenskjoldenes bUleder, måtte man for-

al sin forlokkende Legemspragt. Pon/.-tP.
VIII.65. forlokkende Klang. JVJens.Br.
238. H spec. (ogs. dial.) d. s. s. forføre 2.2.

Den første Karl, som eders Yndigheder
og smigrende Forestillinger har kunnet
fortrylle, den har I forlokket, den har I

40*
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forført . . og selv løbet ham i Favnen.
Pamela.I.éOe. Kierk.XIV.155. Hvad er det
for et Fruentimmer, som har forlokket dig.

Schand.VV.123. Feilb. jf.: Dersom mit
Hjerte er forlokket til en Kvinde. Job.
31.9.

forlore, v. [fmr'lo'ra] (tidligere ogs. for-

laare. Helt.Poet.198. Stub.26). præt. -ede ell.

(sj.) -te (Sort.HS.Blr.); part. -et ell. (nu sj.)

-en (Falst.0vid.135. vAph.(1764). jf. talem.

u. bet. 3 slutn.). (ænyd. forlore, -laare, sv. f6r-

lora; dannet af forloren; jf. forlire; nu
næppe br. i rigsspr.; jf: „nu kun hos Al-
muen." Levin) d.s.s. forlise 1. 1) d. s. s.

forlise l.i. *Jeg spiller gierne med
| Jeg

noch har at forlaare. Cit.beg.afl8aarh.(Thott
401524.136). Anders Bilde . . forlorede (fæst-

ningen Fredericia) ved sin onde Skiæbne.
IIolb.DH.IlI.249. de selfsamme (metal-

stykker), som Kongen forlorede . . i Sla-

get anno 1626. Gram.Breve.91. *Forlorede
du uden Suk din Arm. Grundtv.PS.1.3 13.

De fem Kroner maa vi forlore. OrdbS. 2)

d. s. s. forlise 1.2. *hun har forloret
|
Den,

hende har kaaret. Brors.287. Din Fader er

uden Tvivl forloret for os begge (o: ved
skibbrud). PAHeib. Sk. III. 27. *(i Sverrig)

Hvor Danmarks Søn saa ofte Døden fandt!
|

Hvor danske Mø forlorede sin Svend,
|

Dér ogsaa jeg forlorede en Ven. Grundtv.
PS.III.100. 3) d. s. s. forlise 1.3. *Jeg som
i Ledighed har ald min Tid forlaaret. Helt.

Poet.198. *Den allerbeste Viin forlorer ofte

Kraften. JF7-iis.l29. *Ellers er jeg reent
bedaaret,

|
Ellers har jeg reent forlaaret

|

. . Spil.Stub.26. *Den første Kvinde Herrens
Kjærlighed

|
Miskjendte og forlorede til-

lige. Grundtv. PS. 11.428. det (er) vist, at

han . . aldrig forlorede Troen. Maanedsskr.

f.Christendom og Historie. I.(1831).568. || f
refl.: gaa tabt; forsvinde, alle vore Sind og
Sandser begynder ligesom at forlore sig.

Hersl.Præd.131. || i pass. ved for meget
Mundhuggerie forlores Sandhed. Spedator.
165. især i perf. part. som præd. for være
(jf. forloren^, er det evige Liv da evig
forloret for os Arme? Grundtv.Udv.III.289.
Eders (o: en bestikkelig vægters) Tjeneste
var vistnok forloret, og I maatte takke
Gud, om I slap fra SlsLveriet. PMøll.I.312.

II
talem.: hvor intet er, har kejseren for-

loret sin ret ell. har kejseren sin ret for-

loren (VSO. Bøgh.DD.1863.138). Gylb.IX.
62. (sml.Mau.4391).
forloren, adj. [f(»)r'lo'r(8)n] (tidligere

ogs. forlaaren. Moth.F302. Holb.DH.III.
422. — t forloret. Ew.IV.233). intk. for-

lorent (i bet. 3; sj. i bet. 1: Grundtv.Dansk.
1.510) ell. (nu 1. br. i rigsspr.) d. s. (Falst.

Ovid.74. vAph.(1759). Huusm.(1793).60.
Blich.D.11.115. jf. gaa forloren ndf. u. bet.

l.\) ell. t forloret (Helt. Poet. 74. JBaden.
Gram.a5*'). flt. og best. f. forlorne ell. f for-

lorede (Schousbølle.Saxo.180). (ænyd. forlo-

ren, -laaren; fra mnt. vorloren (ty. verlo-
ren^, perf. part. af vorlesen (ty. verlieren^,

se forlire; jf. forlore || bet. 2 og 3 er ud-
viklet i nordisk)

1) (nu sj. uden for dial.) som man har
mistet; tabt. l.l) i egl. bet; især om ting:
som er kommet en af hænde (frataget,
bortkommet); mistet; tabt. en Lignelse
om . . En forloren Penning (1907: den
tabte Drakme^. Ludo. overskr. de Danske
kunde have Haab om . . at faae de for-

10 laarne Stæder tilhage. Holb.DH.III.422.
(Miltons) forlorne Paradiis.JSneed.IIL389.
Andre forlangte at vide, paa hvilket Sted
i Verden de forlorne Bøger af Livius vare
gierate. smst.I.411. Pengene ere forlorne.
JLRasm.1001Nat.44. *efter vor forlorne
Skat vi \eåe.PalM.IV.42.

\\
(dial.) om per-

son: som er forsvundet paa søen. Feilb.
\\

gaa forloren (jf. ty. verloren gehen^, gaa
tabt; mistes; tabes, vore ældre Skribenter

20 have havt endnu eet Kiendetegn, hvorved
de . . have adskilt de . . tre Classer af

Verber, hvilket ved de Nyeres Uagtsom-
hed . . er gaaet forloret. J"^aden.Gram.a5'*.
gaaer (sjælen) forloren, saa er alting for-

loren, evig forloren. Basth.AaT.114. hvor
mangen god og vittig Tanke gaaer os ei

reent forloren, naar vi ei have Skrivertøi
ved Haandeni POBrøndst.BD.65. (alt) er
gaaet forloren: Perlen er forloren, Male-

30 rierne ere forlorne, og Clotaldo er forlo-

Ten.Heib.Poet.II.207. m. overgang til bet. I.2:

*Før heele Verden gaaer forloren og om-
kuld. Wadsk.Skuepl.281. *I dit Navn jeg
vogted dem (o: de troende),

|
Ingen af dem

gik forloren.Grundtv.SS.1.208. jf.: han sag-
de at jeg skulde vente paa ham. Men det
er intet Under, om han er gaaet forloren
(0: faret vild) i alle disse Gader. Heib.Poet.

VI1.212. t gaa (noget) forloren, miste

« (noget). *Saa har en Irring og Bedrag sig

sammensvoren, | At jeg det ædelste, jeg
har, skal gaae forloren? Graah.PT.II.40.

II
forlorne æg {jf. sv. forlorade agg, fr.

æufs poches; kog.) æg, som forsigtigt slaas

ud i kogende vand, hvori de koges, indtil hvi-

den er stivnet (pocherede æg). Huusm.(1793).
60. Levin. FrkJ.Kogeb.24.jf. VSO. 1.2) be-
stemt til ødelæggelse; viet til under-
gang. E., som havde en færdig Tunge,

50 ingen Krigserfaring . . søgde Posten, og
maatte ved Almuens Yndest erholde den:
alt var forloret, om dette havde skeet.

0Guldb.(Bahb.LB.I.85). Alt vilde have
været forloret for Landet, om ej Skytten
Klaus Høgs sikkre Skud havde lagt ham
død til Jorden. PNSkovgaard.BS.72. hvis

et saadant Statsraad ikke var at finde, da
var Riget vist nok torlorent.Grundtv.Dansk.
1.510. "Hej SorenI |

Du drukner jo Øgene
60 og Dig selv;

|
Det Skib er desuden for-

loren. Blich.D.II.115. II
især om mennesker:

i fare for at blive dræbt, fanget olgn.;

ogs. i videre anv. som udtr. for, at man er

i en slem forlegenhed, knibe olgn. man an-

saae Krigs-Hæren, paa den anden Side
Hulvejen, som forlaaren. Holb.DH.II.470.
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dersom Sofie ikke vil hjælpe mig, saa er

jeg uden Redning forloren. PAHeib. US.
479. „Frels Dem! Deres Liv er i Fare!" —
„Jeg er forloren! Hvor skal jeg frelse

migrHrz.II.326. 'Kan Bølgerne De høre ?
|

Vi (o: luftskippere) er forlorne Folk! Hvad
skal vi giøre.FalM.VI.311. f forloren
skildvagt (Jf. cttiyd. forloren hob, fortrop,

samt fr. enfants perdas) den forreste (og mest
udsatte) skildnagt ell. forpost. StephaniusJfo-
menclatorLatino-Danicus.(1738)^68. VSO.

\\

i stor nød eU.nedværdigelse; fortabt for
samfundet ell. for det gode, guds rige
olgn. 'Jesus, den Udkaame, | Lys og Liv
for mit forlorne

|
Hiertes Rad og Been.

Brors.98. Tvivlernes og Spotternes forlor-

ne Flok. Basth.AaT.89. den Qvinde, som
ikke kan flye disse Omgivelser . . hun er
forloren. CBemh.II.30. 'Blandt Andre traf

han en forloren Qvinde,
|
Hvis Rosenlæ-

ber ham imøde lee. PalM.IVJ77. j/. Faar
sp.597'^: du mit forlorne Faar, hofmodige
dig ikke af denne din hy'kke. Holb.Pei-n.

Il1.4. den forlorne søn, (nti kun spøg.) d. s.

s. den fortabte søn (se fortabe^, en Lignelse
om . . en forloren (1907: den fortabte^ Søn,
Luc.lo.overskr. SalmHus.332.3. Grundtv.
SS.I.65. Hendes Fader . . havde foruden
Datteren en Søn, der medrette kunde kal-

des forloren, Gylb.V.121. | t spec. anv. (m.
overgang til bet. 3), om ting, der kun skal

anvendes ved en enkelt lejlighed; i udtr. som:
forloren (støbe)form, d. s. s. falsk form
(se n. falsk S.t). Éannover.TeknJo. forlo-
rent hoved, d. 8. 8. Dødhoved 2.1. Sal.*

VIII.471. IJ) {jf. forlore 3; nu sj.) som
ikke fører til noget resultat eU. ikke er til

nogen nytte; forgæves; spildt, du sagde:
det er forloret (1871: forgjeyes). Jer.2J25
(Chr.VI). *Det er forloret Verk. ^eZ^J'oef.

74. (handelsskibene) kunde (ikke) klage over
at have giort slæt Market, ey heller for-

loren Reyse. Slange.ChrlV.787. »En Ven-
skab uindviet Dag

|
Forloren, misbrugt

eT.MahbJ'oetF.1.52. som adv.: *Skyggen
ikkun af Ovidius er tQ, |

Hvi strider du
med den? da strider dog forloren ^o; /"or-

gæves). Falst.Ovid.74.
|| (jf.bet.i.t) haab-

løs; fortvivlet, nu bliver han (o: en blind

passager) . . sat af, midt paa Prærien . .

den man har set i denne forlorne Situa-
tion (kan) have været Jack London. JF
Jens.A.II^75.

2) som ikke kan ses; skjult; hemmelig.
Dronningens Seng . , og den forlorne Trap-
pe, som gik der ned til fra Struensees Kam-
Te. Luxd.DagbJ.4o6. Han bærer altid sin

Brevtaske , . i forlorne Lommer, VSO. (jf.
u. bet. 3). Paa Tapetseriet var en forloren
Dør, smst. (jf. u. bet. 3). nu vist kun (haand-
arb.) i forb. som forlorne sting, sting

paa undersiden af tøjet; skjulte sting. VSO.
e.br. forloren søm, søm, der er syet saa-
ledes, at den ikke ses. VoHEj.IIIl.95.99.

3) {vist dannet (i slutn. af 18. aarh.) paa
grundlag af forb. som forlorent haar, egl.:

tabt, afredt haar brugt som erstatning) som
ikke er, hvad det ser ud til at være; som er
en efterligning af (og erstatter) noget; uægte;
falsk; kunstig. 3.1) forlorne Knaphuller.
VSO. at smedde sig konstige forlorne Beeri.
Grundtv.BrS.266. De bandt mig forlorne
Lokker paa Panden. Gylb.(1849).IX. 149.
forlorne PeTleTÆtlar.SB.187. en uægte Uhr-
kjæde med store Signeter og andet Til-

10 hæng. Alt foT\oTent.Schand£F.2o6. (en)
Mand i en stramt siddende Skødefrakke
med forlorne Sk\ildre.Pont.DR.IIlJ23. for-

lorne PTagtbmd.Aarbogf.Bogvenner.191 7.63.

II
i særlige forb. forloren bue, (mur.) d.

s. s. Fladbue. ForMMurere.33. forlorne
døre, vinduer olgn., (nu næppe br.) blin-

de døre, vinduer (se u. blind lOay. VSO. MG,
D&H. forlorent fyr, ^ reflektor, som an-
bringes paa et vanskeligt sted (sotn fyr) og

20 belyses fra et fyr i nærheden; katteøjefyr.
OpfB.*12120. jforlorenthaar, (dagl.) kun-
stigt haar; ogs.: paryk. vAph.(1759). Haaret
er forlorent, og det stærke Skjæg er sat

jtaa. Erz.XIV.272. D&E. forloren lom-
me cW.f taske (VSO.), (haandarb.) udsy-
ning paa kjole olgn., der ser ud som en lom-
me. MO. e.br. forlorne retter, ^n« nce/>-

pe br.) skueretter. VSO. MO. forloren
tand, (dagl.) kunstig tand; især (dagl.) i

30 flt.: kunstige tænder; gebis. *jeg har en for-
loren Tand, | Og den har kostet . . fem
RigsdaleT.Heib. Poet. X. 348. hendes ægte
hvide Tandrække lo op til hans forlorne.
Schand.IF.325. I (kog.) i betegnelser for
forsk, kødretter, der minder om lign. retter

lavet af vildt olgn., /x. forloren and, ha-
re (FrkJ.Kogeb.58), kylling, skildpad-
de (Ing.EF.VII.97. Const.Kogeb.98) ofl.

3.2) overf.: som ikke er præget af ærlig-
40 hed, oprigtighed, sandhed olgn.; uægte;

falsk, 'alt Bedsteborgen, al forloren Rang
og Glans

| som Skimmel og Fnug skulde
fejes ud aif Skolen. Schand£D.103. han er
aldrig fromladen . . aldrig forlorent mora-
liserende. Brande8.VII.229. Bogen var fuld
af usundt Føleri og forlorne Stemninger.
KnudPouls.TJ.43. | om person: som giver sig

ud for mere, end han er. Ja, nedværdige
Dig, med at gøre Dig lækker for den for-

so lorne Abekat, den Greve, I har faaet truk-
ket ind her i Unset. Esm.I1.176. jf.: en
Hyrde med Schåferhat , . og udstoppede
Lægge, Fyren eTfoTloTen.VilhAndXJ.109.
t Torlosse, v. {ænyd. d. s., sv. forlossa,

jf. fsv. forlossa, befri, løse; se losse) losse
(et skib), der de vare blevne mætte af
mad, forlossede de skibet (1819: lettede
de; 1907: lettede de Skibetj, og udkastede
hveden i havet. ApGJ27.38(Chr.VI).

60 Forlov, en (EPont.L.67. SøkrigsA.
(17.52).§563. PMøllJ.209. Saaby.') ell. et
(Eolb.Berg.130. GrundtvJ'S.V. 433. Eecke.
BB.146. Esp.428). [fmr'lmu] (sj.) i best. f.:
•Skal jeg Forlovet af dig tigge,

| Om jeg
maae hos min Kone ligge? ChrBorup.PM.
405. uden flt. {ænyd. forlofi, fsv. forlof ; fra
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mnt. vorlof (ty. verlaub^; til mnt. vorloven,
se forlove)

1) (jf. forlove 5; nu 1. br. i rigsspr. uden
for udtr. som spørge om forlov, med for-

lov, uden forlov^ tilladelse (til at gøre

noget); lov (ofte m. flg. inf., nu alm. styret

aftiV). Hånd befol ingen at være ugude-
lig« og haver ingen givet forlov (1871:
Lov tii; at sjnåG.Sir.lo.20(Chr.VI). *Jeg
^iver ellers hver Forlov frit at votere.

Bolb.Paar8.63. Wadsk.78. *01uf lod | Mig
prædike, med frit Forlov. Grundtv.PS.V.
433. Blich.II.527. *Jeg giver dig Forlov
at betænke den Sag,

|
Liden Else, i Mor-

fen er der atter en Dag. Winth.VI.199.
'il de allerfleste yndede Forlystelser har

vi ikke (guds) Forlov. OMøll.GK.34. Fra
ældgammel Tid havde man betragtet Fa-
deren som den, der bortgiftede Datteren
efter sit Tykke og ikke efter hendes For-
lov. TroelsL.IX.l 90. Feilb. (uegl.:) da hånd
ragede paa Grund under Dragøe, fik Fien-
den Forlov (o: lejlighed til) at bryde igien-

nem og udføre sit Forsett til de Beleyre-
des store Uielp. EPont.(KSelskSkr.II.123).
tage sig (selv) forlov, tage sig en fri-

hed (jf. u. bet. 2). Drachm.F.I.lo2. Det var
over den Tid, da man maatte færdes paa
Gaden, men Mikkel Thøgersen tog sig

nu alligevel Forlov.JVJens.FD.14. jf.: Saa
tog han sig Forlov med mig og begyndte
at rive Klæderne af mig. Drachm.V.131.

II
bede ell. spørge om forlov ('f spørge

sig forlov. Bredahl.II.71), bede om tilladelse.

Jeg bad om Forlov til at spadsere i Ha-
ven. VSO. *vi spurgte hverken Peer

|
eller

Povl om Forlov. Rich.I.194. Man kan snart

ikke nyse her i Huset uden først at spørge
Fader om Forlov 1 (Si;I,a.M.5, jf.: De viUe
ingen Forlof-Beden . . vide af mere.Slange.
ChrIV.1333. \\ med forlov ell. (opstaaet

ved lydligt sammenfald af meå og mig) mig
forlov, anv. som høfligt, undskyldende udtr.,

naar man uden tilladelse tager noget ell.

(dagl., især prov. ell. dial.) kommer med et

spørgsmaal, en bemærkning olgn. Hvis Dat-
ter er I . . med Forlov? Holb.Mase.IILI2.

„Haardt mod Haardtl" — „Med Forlov,
Huusbond ! saa sagde Fanden, han satte

sin Ryg mod en T'iørnébvisk.'^Ing.KE.1.118.
„Med Forlov?" Han smed sig i en Stol.

Schand.BS.134. „Mig Forlov!" Han sætter
sig ned. HHostr.F.W. (nu 1. br.) udvidet m.
adj., poss. pron. olgn.: en Vise . . som jeg
ikke fik til Ende, nu kan jeg med Din
Forlov synge den uå. PMøll.I.209. „Jeg
mener: nej," sagde Marie . . „Jeg bander:
jo, med Eders gunstige Forlov." JPJac.J.
179. han vilde da, med gunstig Forlov,
bare sige det.smst.264. efterfulgt af en inf.:

tillad, at jeg (osv.); maa jeg (osv.). *mig
Forlov

I
At sidde op. Grundtv.PS.IV.488.

•o. Herre min!
| Nu mig Forlov at tale.

smst.52. med forlov at tage et stykke til

(fx. af en steg)
\

(nu især dial.) i udtr. med
(ell. mig^ forlov at spørge, undskyld, at

le

eg spørger; maa (tør) jeg spørge. Med For-
ov at spørge, Hr. Plinius, hvad Tanker
har I om Modestus? ThSchmidt.E.8. mig
Forlov at spørge: er det Skik hernede, at
man sidder med tørre Munde ved Kon-
gens Bord? Grundtv.Saxo.1.248. Med For-
lov at spørge . . hvad var det for en Mand.
Etlar.GH.1.276. Feilb. med forlov at si-
ge, ("„Talespr." ievm.; nu næppe br.) som

10 undskyldning for et udtr., man vil bruge:
undskyld, jeg siger det; med respekt at melde;
„reverenter talt." Levin.

|| uden forlov:
Én Tjener bør ikke uden Forlov at findes
åf sin Hosbonds Huus om Natten. Høysg.
S.269. jeg vilde jo ikke stjæle det . . men
jeg laande det rigtig nok uden Forlov.
Grundtv.BrS.52. JJessen.A.5. Feilb.

2) (jf. forlove 6; nu kun dial.) tilladelse
til at forlade en tjeneste, en gerning osv.,

20 især for en vis tid; det at faa fri; permis-
sion (jf. Orlov, Lov^; især i forb. som faa,
give, have forlov, faa, give, have fri. Bagoas
tillukte teltet uden til, og gav dem forlov
(1871 : lukkede dem . . ud^, som stode for
hans herres ansigt.Jud.l3.1( Chr. VI). (ingen
maa) efter erholden Forlov blive længere
fra Borde, end hans Forlov det tillader.
SøkrigsA. (17.52). §563. Forlov af Skolen.
vAph.(1759). VSO. Tjenestepigen havde

30 Forlov denne Eftermiddag, Goldschm.lII.
201. Esp.428. Feilb. jf. u. bet. 1: *Det er et
Stød, naar Børn Forlov sig tage

|
og løbe

væk. Drachm.DJ. 1.220. uegl: *Den Stad
har ingen Soel behov,

| Og Maanens Lys
har og Forlov. Brors.254. ^Hans Falk er
fløiet bort i Skov,

|
Hans Hund har taget

sig Forlov. Winth.IV.138.
|| afsked (2.i)

af en tjeneste osv. dem (blev)tilklenåegivet,
at hvilken som understod sig at molestere

40 mig . . maatte strax vente at faae sin For-
lov af hendes Tjeneste. EPont.L.67. VSO.
Esp.428. jf.: Hvor nu min Søster? . . Skal
man saaledes tage an (o: sige ja til en bej-

ler) og gi forlov (o: give ham løbepas)?
Det lader icke vel. KomGrønneg.LL33 (jf.
456). faa forlov, ogs. (overf.) : dø. MDL.
128. Esp.429.
forlove, V. [fmr'lå'va, gldgs. ell. prov.

fmrilcou'a] præt. -ede ell. (sj.) -te (Ew.VI.
50 196); part. -et ell. f -en (sompræd. til subst.

i fk.: Holb.DH.1.385). vbs. -else (s. d.), f
-ning (Moth.L208. MO.), jf. Forlov, (ænyd.
forlove, glda. forloffue (i bet. 4r), fsv. forlova,
(ud)love; fra mnt. vorloven, højtideligt love,

ty. verloben; jf. forløve, forlovet)

1) (nu kun foræld., sj.) give (bindende) til-

sagn om at yde ell. skænke en noget; love
(bort). *Jeg har forlovet min Ære og Tro,

|

Og min Fæstemø kan jeg ikke bedrage.
60 Hrz. VI.82. *Jeg har forlovet al den Tro,

jeg har,
|
Til En, der troer saa lidet paa

min Troskab, | At hun i Hænderne vil

have Troen. smst.II.292.

2) {begynder ved midten af 17. aarh. (se

Kalk.V.285) at fortrænge trolove; jf. fæste)
egl. om fader, formynder olgn. : love sit barn
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(sin myndling) bort til ægteskab m. en; er-

kUere, at en agter at gifte sig m. en anden

;

trolove; især: højtideligt (fx. ved udveksling

af forlovelsesringe) deklarere forlovelse.

2.1) (nu 1. br.) trans., om fader (moder, for-

mynder olgn.). forlove sin åa.tteT.Moth.L206.

(Knud indgik) Svogerskab med de Nor-
manniske Fyrster (ved) selv at ægte deres
Søster Emma, og forlove sin Søster Æstrid
med Rikard. Ch^ndtv.Saxo. 11.309. Med
Doctor Rosenfelds Samtykke og efter Ved-
kommendes Ønske . . forlover jeg hermed
offentlig . . min Cavaleer Victor von Mar-
witz med Manon Rosenfeld.flaucA.J7I.-275.

||
Uregl. : her i Byen skal man nu altid for-

love Folk (o: udbrede det rygte, fortælle at

folk er blevet forlovede). HCAnd.II.220. 2.2)

i forb. blive ell. være forlovet (jf. for-

lovetj. jeg skal tale med Mester Herman,
og begiære hans Datter, som jeg lenge
har været forlovet med, men hemmelig.
Holb.Kandst.I.l. Luxd.Dagb.I.321. (jeg)

havde været forelskt som en Rotte, for-

lovet op over begge Ørnene. Ew.VIII.71.
naar man først er forlovet, saa er det For-
nuftigste, man kan gjøre, at gifte sig. Heib.

Poet.V.268. *(hun fattede ikke) At virkelig

hun bleven var forlovet,
|
At virkelig hun

Brud var bleven. PalM.IV.272. (spøg.:) Han
blev da forlovet med Olympe og afgav
til Moderen et undertegnet Ægteskabs-
løfte. Men efter i to Aar at have været
stærkt forlovet (o: ikke just pUitonisk),

forsvandt han en skøn Dag til England.
Brandes. Volt.1.70. f blive, være forlo-
vet (til)sammen: Du drømte vel lige-

saa sterkt om mig i de Dage vi vare for-

lovede sammen, Magdelone?HoZ6.£r.7.5.
sa.Mel.IV.6. ved den Spatseregang, blev
vi forlovet tUsammen, hvorpaa han strax

satte et skriftlig Egteskabs Løfte op, og
gav mig.KomGrønneg.III.326. 2.3) refl. for-
love sig. hånd seer saa tanckefuld ud,
enten vil hånd forlove sig, eller er hånd
forlovet ?floi6.F^8.7J.-?. Wadsk.39. »Man
sig forlover, b3rtter sin Ring,

|
For at fatte

stadige Tanker. Eeib. PoetS. (1848). VI. 23.
•forlov dig ikke, førend

|
du dig lige strax

kan gifte. Schand.SD.il. *Vi lever jo i et

Land,
|
hvor man forlover sig tre, fire

Gange, |
førend man når i Ægteskabets

Havn. Blaum.Sib.208. f forlove sig sam-
men. Holb.Tyb.V.12. VSO. 2.4) forloves,
reciprokt: forlove sig. Høysg.S.227. nu kun
i forb.m. skulle i udtr.som: nu paastaar
alle Folk, at Emilie og Pastor Møller skal

forloves. Nans.FR.178. er de blevet uven-
ner? jeg havde hørt, at de skulde forloves

j

3) (jf. VL for- 2.1; sj.) refl.: love for
meget, mere end man kan holde. D&H.

*) (jf- VL for- 4; nu kun dial.) love ikke

(aldrig) at viXle gøre noget; give afkald paa;
forsage; forsværge, (folk) der ikke for-
love at dandse, førend de blive plagede
med Podogra. Holb.Ep.IV.294. hun (har)
iaft Friere nok, og . . ey heller forlovet

at gifte sig igien. EPmit.Men.lI.193. Ew.
VI. 196. VIL 124. (han) maatte, før huH
aabnede ham sin Favn, med de stærkeste
Eder forlove at favne nogen anden Kvinde.
Grundtv.BrS.343. Hun lærte at blæse Fløjte,

men da Faderen skjændte og sagde, at hun
vilde blæse sig en Svindsot paa Halsen,
forlovede hun at røre Fløjten mere. -^If
Pet.V2.280. forlove at drikke brændevin.

10 Feilb. jf.: 'Og aldrig han (o: svenskekongen)
„Hætten" paa sig drog,

|
som han for-

loved (9: erklærede ikke at ville bære, før
han havde erobret Danmark);

\
men Sve-

riges gyldne Krone slog | hun (o: dronning
Margrethe) af hans Hoveå. Ploug.I.284(sml.
DgF.III.571.577). ||

m. flg. atrsætn.: sværge
paa, at noget ikke vtl (kan) ske; forsværge.
det var hvad Man vUde forlovet, at en
Udlændings Ord kunde gjøre saa stærkt

20 et Indtryk paa Danske FoEk. Grundtv.Saxo.
III.316.

5) (jf. Forlov l^ t give tilladelse, lov iil

noget; tillade. Kong Christian den Femtes
almindelige Landslov . . fredder og for-

lover (ingen anden religion) at være og
læris i Danmark og Norge end den, som
læres i (den augsburgske) Bekiendelse. Ty-
chon.AB.a4': 1621. bleve Nonnerne (i Ma-
ribo) forlovede at begive sig hen til deres

30 Slegt og Venner, derudover Klosteret blev
øde. Borrebye.TF.116.

6) (jf. Forlov 2, forløve samt sv. for-

lova; nu kun foræld.) give fri (fra en tje-

neste); fritage for en tjeneste; m. h. t. sol-

dater olgn.: give orlov; hjemsende (jf.
hjemforlove^. (de) fra Land-MUitiens En
roullering forlovede Soldater. MR. 1731.
539. 'Er I tilfreds dermed,

| forlov da
Eders Mænd, hver til sin Hjemstavn. Lem6.

40 Shak.'' VIII.lOl. da Studenterne, efter at
have været forlovede fra Volden ved Hol-
lændernes Ankomst, atter meldte sig til

Tjeneste Nytaarsdag 1659. VilhAnd.K.II.
177.
Forlovelse, en. flt. -r. {egl. vbs. til for-

love 2; har i alm. spr. fortrængt Trolovelse)
gensidigt løfte om ægteskab ml. en mand og
en kvinde, i alm. ledsaget af udveksling af
ringe (se Forlovelsesringe og offentlig dekla-

soration; handlingen at forlovesig; ogs.:

den tid, man er forlovet, ell. den tilstand
at være forlovet; ofte i forb. som dekla-
rere ^se deklarere i), erklære ('se erklære
Is), hæve, indgaa enforlovelse. Moth.
L207. Jeg veed jo, at der er giort offent-
lig (nu: deklareret^ Forlovelse imellem
os. Holb. Er. III. 6. „Hvor lenge har de
været forloved sammen?" — „Udi Fire
Aar." — „Det var en forbandet lang For-

60 lovelse." sa.3feZ.7F.6. MinDaatter? har hun
underskrevet Forlovelse med dig?^o»n
Grønneg.1.146. Printzessens Brudskat fra
Saxen, og Lif-Geding udi Danmark (blev)
næfnte. Forlovelsen og Ja-Ordet holdet.
Slange.ChrIV.778. Nogen fuldfærdig For-
lovelse var det ikke; men man „talte om"
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de to unge Folk. Goldschm.TIII.19. Eierk.
VII.224. min Forlovelse er hævet. Ponf.
LP.VII.187. Hæves en Forlovelse under
saadanne Forhold, at Skylden for Ophæ-
velsen maa antages væsentlig at paahvile
den ene Part, er denne pligtig at yde sin

ForlovedeErstatningforTab,dererlidt.Lov
Nr.276^V6l922.§l. Forlovelse-maal,
et. se Forlovelsesmaal. Forlovelses-,
t ssgr. (kun de vigtigste ssgr. er medtaget).

-dag^, en. dag, paa hvilken en forlovelse, ind-

gaas ell. indgaaelsen af en forlovelse dekla-

reres ell. fejres; ogs.: aarsdagen for en for-

lovelse. D&H.
II

i flt. : den tid, en forlovelse

varer (jf. -tid), poetiske Drømmerier . .

kan klæde en Elsker og en Jomfru ret

godt i Forlovelsesdagene. Ing.EF. 11.84.

l)rachm.T.201. -gave, en. (smykket) havde
været hans Moders. Maaske en Forlovel-
sesgave fra Faderen. sa.PV.93. -g^ilde,
et. Schand.SF.157. JVJens.HF.42. Feilh.

-kort, et. kort, der udsendes som meddelelse

om en forlovelse. Tops.II.75. JakKnu.A.206.

t -maal, et. (ogs. Forlovelse-. VSO.) d. s. s.

Forlovelse, (hun) fortalte mig den hele
Historie om de Unges hemmelige For-
lovelsesmaal. BiicA.Ci846^.F.o6. -ring;, en.

fingerring, der hæres som tegn paa, at man
er forlovet. Brudgommen satte en simpel
Forlovelsesring paa hendes Finger. Gylh.
Nov.II.213. Aakj.VF.23. SaUVIII.472.
-syg, adj. (spøg., sj.) opsatpaa at blive for-

lovet (jf. giftesyg;. NatTid.*/6l913.M.Till.3.

sp.2. -tid, en. (jf.u.-dag).Goldschm.VI.315.
Det første Aar (af ægteskabet) lignede
meget Forlovelsestiden. JPJac.II.8.
For-lover, en. [ifmrilå'var, ogs. -|l(ou'-

9r] et -levere. Eilsch.Term.23). flt. -e. (glda.

for(e)lovere; jf. mnt. vorlover; til ænyd.
forlove, gaa i borgen for, jf. I. Forlov-
ning, Foflovsmand, I. Forløfte, love for;

jur. ell. emb.) 1) person, der indestaar for,

at en anden opfylder en forpligtelse; borgen
(2); kautionist. Møe, i hvor gammel hun
er, maa ej , . være Forlover for Penge.
DL.1—23—10. Holb.DH.II.489. (det er)

min troehiertige Advarsel til mine kiere
Børn (at de aldrig) ere eller blive i Penge
Sager Forlovere for nogen. Æreboe.250.
Nørreg.Privatr.1.267. de Mænd ., der havde
været Forlovere ved Freden og Pagten
imellem ham (o: kong Magnus) og Horde-
Knud. Grundtv.Snorre.111.22. Afsluttet Ak-
kord har ingen Indflydelse paa Fordrings-
haveres Rettigheder mod Forlovere og
andre, som hæfte tillige med Skyldneren.
Lov^*/*1905.§19. 2) (spec. anv. af bet. i) per-

son, der over for præsten (borgmesteren) inde-

staar for, at der ikke foreligger hindringer
for et ægteskabs indgaaelse. (brudefolkene skal)

have trofaste Vidner og Forlovere, at de
for anden Trolovelse og Egteskab ere frj.

DL.2—8—3. han medbragte Kongebrev
og tvende Forlovere. Ing.EF. 11.75. Min
Skr.^Vsl893. Bønnelycke.MM.289.

||
hertil:

Forlover-attest, attest, underskrevet af for-

loverne, der bekræfter, at der ikke foreligger
ægteskabshindrhig. Oversk.1.399. Skr.^*ld892.
forlovet, part. adj. [fmr'lå'voi; gldgs.

ell.prov. fcDr'loiu 8<] {ænyd. d. s. (Kalk. V.285);
perf. part. af forlove 2) om person : som har
indgaaet forlovelse m. en anden, forlovede
3omirneT.Holb.Mel.IV.6. forlovede Folck
ere nogle Narre. KomGrønneg.II.239. Hun
gaaer i Tanker som de forlovede Møer.

10 VSO. Der sidder de sammen og ser meget
forlovede nå. EBrand.Brud.67. (nu næppe
br.) i forb. som ens forlovede brud (jf.
I. Brud 2), d. s. s. ens forlovede (se ndf.).
Paars kunde undskylde sig med sin Kier-
lighed hånd hafde til sin forlovede Dor-
thea.. Holb.Paars.250. min forlovede Brud
overlader jeg dig gierne.sa.£R.7IJ..9. Lieu-
tenant H. . . skulde have Bryllup med sin

forlovede Bruå.Gylb.II.122. JPJac.I1.121.
20 II

t substantivisk anv. min Troeskab mod
min Forlovede. Holb.Usynl.II.4. Unge For-
lovede, som spadsere sammen, maa ofte

see sig tilbage. Thiele. III. 74. Forleden,
mens jeg og min Mand er ude, sidder
min Datter i Mørkningen i Sofaen med
sin Forlovede.FritzJurg.nr.3. Pont.LP.VII.
147. (1. br.) i ubest. anv.: en Forlovet.t'^j^/t.

(1759). Du viiste Dig at være en reen og
troe Forlovede i 9 Aar. Denda.Tartuffe.118.

30 en afdød Forlovede. Pol.^^li 1913. 4. sp.2.
(vulg. ell. spøg.) m. substantivisk bøjning: *A1-
verden måtte se | dem køre sammen, tale

sammen . . | De var jo to Forloveder.jRørd.
GD.243. Lotte . . sidder med Forloveden
i Lyst\mset.Jørg.VI.314. I Ulykken og
Skammen holdtKærligheden ud, og altid jo
værre Forbryder jo flereForloveder.ORtmg.
SS.107.

II
(vulg.) om personer, der lever sam-

men som ægtefæller uden at være gift. OrdbS.
40 I. t For-lovningj, en. {ænyd. d. s., jf.

fsv. forlovan; til ænyd. forlove, se u. For-
lover, jf. I. Forløfte) borgen: garanti; kau-
tion. VSO.

II. Forlovning, en. vbs. til forlove
(s. d.).

For-lovning^s-mand, en. (af LFor-
lovning^. 1) f d. s. s. Forlover 1. Moth.L
208. VS0.2)(dial.)d.s.s.FoTloveT2. Feilb.

(u. forlover^.

50 Forlovs-kynding, en. se Førlovs-
kynding. f -mand, en. {til ænyd. forlove,

se u. Forlover) d. s. s. Forlover 1. PoulPed.
DP.36. -penge, pi. se Førlovspenge.
For-lu^e, en. J, luge (i dækket), som

fører ned ttl det forreste lastrum (jf. Agter-
luge). SøLex.(1808).94. Drachm.VT.155.
AndNx.PE.II.199. -lyd, en. [V.I.2] (fon.)

et ords begyndelseslyd (mods. Ind-, Udlydj.
Af de klangløse (konsonanter) forekomme

60 (i finsk) i forlyd oprindelig blot k, t, p.
VilhThoms.GS.22. Jesp.MFon.72.

I. O forlyde, v. [fmrily'åa] forlade.

Høysg.AG.114. præt. -lød; part. (sj.) -lydt (jf.

MO.) ell. (sj.) -lydet (D&H.). vbs. -ning (s.

d.), jf. Forlydende, {ænyd. forljude (i bet. 2

samt i bet. „forkynde"); efter mnt. vorluden,.
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ty. verlauten; tU mnt lut, ty. laut, se lyd,

adj.) 1) (næsten hm i præs.) upers., i tidtr.

som det forlyder, det fortælles, siges, hed-

der sig; ogs.: rygtet siger. Fra Brunsvig for-

lyder, at dend Russiske Legations Secre-
terer derfra var aiieist. ExtrReUVil722.o.
der forlød Noget om aftvungne Løfter,

Fædrel.l853.321.spJ2. endnu forlyder Intet,

om Regeringen har taget nogen Beslut-
ning, s;«s/.i858. i 95. sp. i. Det forlyder, at

han i sin Tid hjembragte nogle (vaaben)
fra Miklagard. jL^rac/im.^F,i60. Paa den
anden Side overvejer man — som det for-

lyder fra velunderrettet Sted . . at und-
drage hele Sagen fra en Diskussion i Dvi-

msieii.BerlTid.''hl908.Aft.l.sp.l. 2) lade
sig forlyde, give til kende ved en bemærk-
ning ell. udtalelse: give at forstaa; ytre (sig);
udtale (sig) ; f m. flg. inf. ell. vA-tætn. : Hånd
lod sig forlyde at hånd vilde reise. Moth.
L230. samme Kammer-Pige lod sig halv
forlyde, som at samme Herre var dleene
hid kommen for at , . ægte vores Frøyken,
HolbJ)R.IV.5. Hertug Karl . . ville lade
sig forlyde, at Stor-Fyrsten skulle ogsaa
have afstaaet til Sverriges Rige Tromsøe
Lehn. Slange.ChrlV. 172. f i forh. m, om:
udtale sig om; tale om. 'Jeg derfor ej om
Roos vil lade mig forlyde,

| Roos er det
nok, naar du, min Læser, læser det. FaM.
OvidJSl. jf. : Om Glykstad lode de Svenske
sig forliude, snart at skulle være deres,
Suinge.ChrIV.1330. Jknu kun i forb. m.præp.
med (oftest styrende en ^t-sietn.): frem-
komme med; udlade sig med; udtale. leg
kand ey sige, at hånd med mindste Ord
lod sig forlyde med at vilde forholde mig
eller hindre min Forfremmelse, Æreboe.70.
•Thi lod jeg mig , , forlyde, | Med hvad
jeg troer | . , om vor hele Jord

|
Du

vilde det, som Ven af den og mig ior-
trydel Bagge8jSkR.313. (han) lod sig for-

lyde med, at de skulde være hans Arvin-
ger. Grwnrffi-.Saxo.IJJ.i^S. jeg (havde) ikke
Mod til at lade mig forlyde med min ringe
Betæi\kmDgæMøll.ESJII.70. »Han lod sig
forlyde med Ord , , | Som, dersom de
videre foer,

| Saavist kunde kostet ham
Ho'det, AarestrJ246. Christian Winther , .

lod sig forlyde med, at han egentlig helst
gav Afkald paa den Ære at se sine Digte
satte i liiiusikJLangeJ.186. Feilb. (nu næp-
pe br.) m. tings-subj.: den Første Ortho-
graphiske Prøve lader sig forlyde méd,
at det er lige saa ræt at bruge dobelte
Consonanter . , som det ér at bruge do-
belte \ocaler. Eøysg.AG.114.

II. forlyde, v. [fmr'ly'åa] {til dial. lyde,
lytte, glda. lyde, oldn. hlyåa; sj.) forhøre
sig; spørge (om), roe over tU ham, og
forlyd, om du kan faae Hyre med ham
hjem. Blich.(1833).Suppl.25.

Forlydende, et.flt.-r. {<vApK(1764);
vbs. tU I. forlyde (1); jf. ty. (das) verlauten;
O, især avisspr., jf. dog Feilb.) meddelelse,

udt<ilelse, som ikke er bekræftet; rygte, de for-

skjeUige Meddelelser , . vare skrevne efter
Forlydender og Rygter. Da^6Z,*/i»i857J,«p,

4. vi har ikke været i stand til at faa disse
forlydender bekræftet j et forlydende vil

vide, at osv.
\ fl ofte i forb. efter (f af)

forlydende, efter hvad der siges; efter

sigende. Det Embede har han efter For-
lydende faaet. VSO. Efter et skemtsomt
Forlydende skal Bjørnson bl. A. have ret-

10 tet en Skrivelse til 'P&'ven.£randes.IlI.405.
„De er ganske sikker derpaa?" — „Absolut.
Jeg sætter det iaften i Bladet „efter Forly-
dende". Imorgen have vi rimeligvis Ud-
nævnelsen officielt." EBrand.GGJ.o3. jf.:
enhver, som kjender (de nyeste tyske tra-

gedier) af mere, end blot af Forlydende
(o: af omtale) . . føler sig , , utilfredsstillet.

DLitTidJ827.34o. t Forlydning, en.

d. s. Siden det i gaar, efter Forlydning, teg-

20 nede til, at (dronningens) Nedkomst skulde
være forhaanden, saa ventede hver Mand
. , efter det velsignede Øyehl^JSerlTid.^"/!
1749.5. *Da mangen, efter Sigendes For-
lydning,

I
Tvetydigt finder mangt af mine

Yers. Bagges.VJSOl.

t Forlyst, en, flt. -er. {til forlyste 2;
sj.) d. s. s. Forlystelse, en eller anden Ley-
lighed (er) mægtig til at giøre os forsagte
midt i vore Forlyster, Spec/afor.^io, for-

30 lyste, V. [fmrQøsda] i-ede. r6s. -else (s.d.)

ell. t -ning (Helt.Poet.191. Bagges.IV.36.
VSOJ.jf. Forlyst {glda. d. s. i bet.2 (Brandt.
RDdi.72); efter mnt. vorlusten) 1) f /»^«

stærk attraa ell. begærlighed efter; have lyst
til; upers.: det skal forlyste mig (o: jeg
gad vide) hvor det vil gae sd. MothJL2o9.
2) ((3, nu 1. br., jf. dog Feilb.) fremkalde en
følelse af behag eU. tilfredshed; berede en for-
nyelse (nu især af mere overfladisk ell. „ma-

40 teriel" art);glæde; more. En qvindes yndig-
hed forlyster (1871 : fryderj hendes mand.
Sir.26.15(Chr.VI). en Comoedie-Skriver
(bør fremstille) en Lyde . . saaledes at den
underviser og forlyster tillige. HolbJJBet.
a6r. *Hvad Juleleg forlyster

|
Dig meest at

lege nu. HeibJPoet.1.349. *En Doctors Smiil
den Syge ret forlyster. PaiJf,F.5ii, med
„hymoristiske" Indfald (skulde han) forlyste
de højtærede Tilskuere, ScAand.T^JJ07,

50 (nu især poet.) i forb. som forlyste hjer-
tet, sindet, øjet: Herrens Frygt skal
forlyste Hjertet. Str.iJO. 'Blant Lilier og
Tuliper,

| Blaa-Mynte sees i Haven, \ For-
lyster Øyet, skiønt hun er | Kun skadelig
for 'hizveTi.Reenb.Il.27. Saare Meget har
menneskelig Kløgt opfundet for at forlyste
og adsprede ^mået.Kkrk.VIII.271. *Ej no-
get Øje mer forlystes

| ved Legestuen, som
jeg dengang bygged

|
af Græstørv og af

60 Kviste. JaiAntt,ra.P, lade sig forlyste,
(nu næppe br.) om kvinde : lade sxg beligge (jf.
ndf.). hun er stundum saa fortrolig, at hun
skulle fortælle end sin U-ven, hvor mange
fange hun har ladet sig forlyste siden hen-
eshlandsBød. Eolb.Vg8^1731).1.6. Q for-

lystende brugt som adj.: opmuntrende; mor-

V. Rentrykt«/, 1923 41
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som, hvad bringer Diff til at smile? Der
er aldeles ikke noget forlystende ved Ma-
thematik tvertimoål FriizJurg.nr.59.

Skolemaden, som man havde med i lom-
men, var i reglen ikke meget forlystende.

EdvLehm.BY.25. \\ refl. forlyste sig ell.

(nu 1. br.) ijpass. forlystes (Høy.tg.S.231.
Mynst.Betr.L328), glæde sig; fryde sig; især:

skaffe sig fornøjelse ved adspredelser; more

Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjet-

tes Tiå. Nystrøm, (bogtitel. 1910). Forly-
stelses-, i ssgr. til Forlystelse slutn. -an-
stalt, en. Brandes.VIL36. TroelsL.XIV.
166. -have, en. (nu 1. br.) beværtningshave
m. musik, gøgl olgn. PontLP.VIIL.206. Jørg.
LT.53. tp -liv, et. en tiltagende Forflad-
ning af Byens Forlystelsesliv.iJig'ef.^/e/Wi.
3.sp.2. smst.^*/7l913.6.sp.3. -raad, en. (især

sig. forlyst dig i Herren, saa skal han give to spøg.) person, som arrangerer forlystelser. Lng.
Ai^ Ai4- li:r^..*-nc< T}anitsr.ir,rv Z>o O"? yi */^ or. Dl/f TT01 danyrr r<nfo<-nv^ o<^v> 'D-rr^.^oi "C/^^.dig dit Hjertes Begjering. Ps.57.4. Mer
var fast ingen Dag | Hånd jo forlysted

sig at tale om den Sag.Holb.Paars.??. *Ved
den, som er i Krybben lagt,

|
Vi vil, af

gandske Siele-Magt,
|
I Aanden os forly-

ste. JBrors.7. *ved Gildet han sad og forly-

sted sig. PMøll.(1848).L.138. forlyste sig
med, ved, (nu 1. br.) over ell. (nu næppe
br.) i noget: Understøtte mig, atjegmaae

EM.TI.81. Georg Carstensen, Byens For-
lystelsesraad, havde i 1843 skabt Kjøben-
havns Sommertivoli. Per^'S.Sf.i 04. -skat,
en. afgift til stat (og kommune) af offent-

lige forlystelser. SaU VLLL4?4. O -sted, et.

Bagges.DV.IX.31. Heib.Pros.VI.439. Nans.
FÉ.136. -sys:, adj. Katek.§l8. O -syge,
en. NBlich.SL.57. Gylb.TT.225. MO.
forlyve, v. [fcor'ly'va] (af VI. for- 2.1

blive frelst, saa vil jeg altid forlyste mig 20 og lyve ell. dannet som inf. til forløjet; jf.
1 (18?1: see hen til) dine skikke. Ps.ii 9.

117(Chr.VI). de Sagtmodige skulle arve
Landet, og forlyste sig over stor Fred.
8mst.3?.ll. Jeg har siden den Tid ikke
forlysted mig i andet end at see paa denne
Iciing. Holb.Masc.III.2. *Ved Dans og an-
den Gammen,

|
Ved Godtøl og Mad |

De
kunde sig der forlyste. Winth.HF.318. 'En
ung Matros forlyster sig med Viin og med
Cigar.ARecke.P.25. (nu næppe br.) have sam- 30 Knu.LtJ.128.

ty. verliigen, lyve for ell. paa en, samt glda.

forlwen, berøvet (noget) ved løgnagtig bag-
vaskelse; sj.) omdanne ell. forandre ved løgn-

agtige paafund; gøre forløjet, at (fritæn-
kerne), forat faa deres Religion sat i Høj-
sædet, smigrer ganske ubegrænset, politisk

seet vanvittigt, for de Smaa, fuldstændig
forlyver og ødelægger Landets offenlige

Mening i social og politisk Henseende. Jak

For-læbe, en. (anat., 1. br.) om læbernes

ombøjede, røde rande (prolabia). Anat.(1840).
JI.3'33. -læd, et. se Forlad, -læder, et.

(fagl. ell. dial.) løst læderstykke paa (vognes)
kuskesæder, som knappes omkr. benene. Levin.
Schand.TF.Ll72. JVJens.HF.40. L -læg,
et. flt. d. s. (jf. ty. vorlage samt vorlege- i

ssgr.; sml. 1. Forlag; til ty. vorlegen, se fore-

lægge) 1) hvad der bruges som underlag for

40 noget (jf.l.Forlag 1); kun i ssgr. somForlægs-
plade (o : bolteplade). MilTeknO. 2) « MO.)
O det, hvorefter noget afskrives, oversættes osv.;

kilde; original (jf. I. Forlag 4). (i middel-

alderlige haandskrifter) ser man talrige på-
faldende exempler på, hvor nøje afskri-

veren fulgte sit forlæg. Arkiv.XXXIV.106.
de fleste danske Folkebøger, der er yngre
end Bogtrykkerkunsten, er oversatte eller

gengivne efter tyske Forlæg.JPJacobs.(Da.
om det, hvor-

efter noget tegnes, males osv.: Stikket er .

.

aldrig udført efter Naturen, men altid efter

et Forlæg: en Tegning, et Maleri eller

et ældre ^t\k.ThAMuller.Holbergportrætter.
(1918).16. smst.95. || ogs. i videre anv.: møn-
ster; forbillede, ældre Lovsteder, som
utvivlsomt havde tjent til Forlæg for Dan-
ske Lov. VASech.(DL.xi). Fra gammel Tid
har man forfattet Samlinger af Dokumenter

leje (med): di Indbilder sig at inted Menni-
ske veed det ringeste af, at de saaledes
forløster sig hos hinanden om Natten. jKbm
Grønneg.11.1 9. Forlystelse, en. flt. -r.

vbs. til forlyste 2: det at forlyste ell. (især)

forlyste sig; velbehag ell. glæde (fremkaldt
ved noget ydre); fornøjelse; morskab. *Lo-
ver den Herre, den mægtige Konge med
Ære! I Lov ham, min Sjæl, og lad det
din Forlystelse værel SalmHj. 7.1. de Sven-
ske Fuldmægtige . . sig med største Glæde
og Forlystelse deraf rosde. Slange.ChrJV.
313. det var ham ofte en kier Forlystelse

at tale med sine Børn og Hoffolk om Chri-

stendommen. ilfoH.S^H.i 7. Sindets Forly-
stelse. VSO. Den Forlystelse, som vi havde
paa Landet den Dag, kostede mange Penge.
smst. Alt, hvad jeg havde pleiet at kalde
MoTskah og¥oT\ystelse.Sibb.I.130. MO. (nu
næppe br.) i flt.: i det fierde aar skal al deres 90 Folkebøger.IIL.(l917).xix)

frugt være, en hellighed til forlystelser

(1871 : Lovpriisningj for lieTren.3Mos.19.24
(Chr. VJ). ^j/-. forlyste sp.642^, 643^"): Vi véd
JO, atGuder ikke besøge Menneskedøtre blot
til deres Forlystelse, men for at avle Heroer.
Gjel.EnarkadiskLegende.(1887).78. \\ nu næ-
sten kun, mere konkr., om foreteelse, som tjener

til adspredelse, morskab; isa^ i flt.: adspre-
delser (3); fornøjelser, al behagelig Tids-
fordriv, og alle de Forlystelser, man kand 60 og Breve, der skulde tjene til Forlæg og
ønske sig. Robinson.L.4. Grønlænderne for
ginge af Længsel midt blandt Kiøbenhavns
iverflødigheder og Forlystelser. Rothe.

(Rahb.LB.1.368). Maskerader, Dan ds. Skue-
spil, Concerter. .Fugleskydning eller anden
offentlig Forlystelse. Forordn.''yal845.§8.

Mønster ved fremtidige Udfærdigelser.
Sal.VL893.

IL Forlæg, et. flt. d. s. (ænyd. d.s. (Kalk.

L.653); til II. forlægge 3; nu kun dial.) d.

8. s. II. Forlag 1. Disse (arbejdere) behøve
ikke saa store Forlæg, som de der ar-
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beide i det grove. Tullin.in.32. Der skal

Forlæg til at drive saadan en stor Gaard.
MDL.

I. for-lægge, v. [V] [fmrilæga] (efter ty.

vorlegen, jf. lægge for, omdele maden ; jæg.
dl. kog.) m. h. t. vildt: partere (dele) det paa
den maade, paa hvilken det skal bruges i

køkkenet. Moth.L97. VSO. *(ingen) Før den
fine Kunst forstod

|
Snepper at forlægge,

|

Fagle-Indmad saa paa Fad |
Mesterlig at

skille adl Grundtv.Saxo.II.67. VigMøU.3J.
188.

II. forlægge, v. [fmr'læga] i bet. 3 ogs.:

[ifmrilæga] (Jf. LEft.l810.100. Rask.Retskr.

54. D&H.). præt. -lagde; part. -lagt. vbs. -ning

Æ (1. br.) -clse (i bet. 2: Tops.ILSS), jf. IL
Foriæg samt II. Forlag, {ænyd. d. s. i bet.

„lægge af vejen, gøre tidlæg" osv., glda. for-

legge, ødelægge; fra mnt. vorleg(g)en, ty.

verlegen ; j/. forlagt, -legen, -ligge(t))

1) kegge ell. flytte et andet sted hen; bort-
di. henlægge. I.l) m. tings-obj. (jf. bet. 1.3):

flytte; især om forandring af stedet for en

handling, virksomhed olgn. (zaren) har be-
sluttet at forlegge dend største Handel
til Petersborg. ExtrRel.Vil722.3. Stykket
skulde ved denne Forlægning af Scenen
hverken vinde eller tabe betydeligt. P4
Heib.US.4S8. Universitetet forlagdes (fra
Åbo) tU Helsingfors. Hote«./ 7.157'. i de fat-

tige, børnerige Tvergader var der Stilhed.

Børnene havde forlagt deres Legeplads
til den grønne Vo\i.Tops.in.464. det vilde

være ønskeligt, om han forlagde sin Virk-
somhed et Stokværk høiere op. Gjel.M.20.

laften forlægges altsaa Festlighederne til

dit H'iem. Bode.K.II.9. Forlægning frem-
efter (o: flytning til en længere fremme lig-

gende station) af den planmæssige Over-
haling. DSB.Togregl.67. Deres Majestæter
Kongen og Dronningen agter Torsdag den
9. ds. at forlægge Residensen fra Sorgenfri
til Fredensborg. NatTid.yul922.Aft.o.sp.3.

1.2) (nu næppe br.) m. h. t. personer: anvise
plads paa et andet sted; anbringe, et An-
tal Krigs-Folk, hvilke her og der udi Bu-
skene og bag Giærder blefve forlagte i

Skiul Slange.ChrIV.701. Leth.(1800). Her
er kun knap Plads . . derfor have vi maat-
tet forlægge vort Tjenerskab til Verts-
huset. CBemh.I.202. || især m. h. t. mili-

tærpersoner: henlægge i kvarter eU. gar-
nison et bestemt sted. de Romerske Key-
sere . . maatte adsplide det store Corps
af Liv-Tropper og forlegge dem paa ad-
skildte Steder. jEToid. E/J. F.' 79. de Officerer,

som udi enhver Kjøbsted bliver forlagte,

{skal have anvist) sømmeligt Qvarteer.MiJ.
1718.326. H* blev forlagt til det i R* gar-
nisonerende 'Regiment.Blich.II.il. Hans
Regiment var alt tidligere bleven forlagt
til Paris. ffaMcA.FIJ.i57. CBernh.II.206.
1.3) henlægge til et andet tidspunkt.
det (kunde) være tilraadeligt at forlægge
/festerne) til den næstpaafølgende Søndag.
Engel8t.Nat.246. VSO. forlægge noget til

en anden Dag. MO. jf. «. H.forskyde 2.i : Ty-
pograferne (krævede) Forhøjelse af . . Godt-
gørelsen til dem, der beskæftiges paa for-
lagt Arbejdstid, d. v. s. ved Arbejde,
som strækker sig til hen paa Natten. Vag
Nyh.''fil919.7.sp.l.

2) lægge en ting bort, saaledes at man
senere ikke kan finde den, huske gem-
mestedet olgn. Sant at sige. Madame, saa

10 er Nø^elen til mit Penge-Skab forlagt.Holb.

Bars.LlI.2. Seddelen var maaske forlagt.

Gram.Breve.187. 'Jeg ei begriber, hvor
jeg har forlagt den (o: en viseafskrift).

|

Jeg glemmer tidt saa godt, at ei jeg finder,
j

Hvad jeg har giemt. OeAi.Z)Af.i7. Kierk.V.

47. *hvor har Da forlagt min Lommeklud.
Drachm.D1.1.65. jf.(sj.): Man maa sørge
for godt dækkede Læggereder til sine

Kalkuner, da de ellers forlægge Æggene
20 ved at skjule dem uden for Huset. Landm

B.II.34.5.

3) udrede omkostningerne ved (et foreta-

gende); bekoste; ogs.: sætte kapital i; finan-
siere. De som forlegger Kaaber-Verkerne
ere tit forlegne med deres Kaaber. Oec
Mag.IV.297. VSO. („(bruges) undertiden.").

II
nu kun (især bogh.) om forlag(s-boghandler):

paatage sig udgivelsen af (en bog). vAph.
(1759). at en Boghandler strax skulde

i) finde sig i, at forlægge alt, hvad al Ver-
dens Skriftsmørere kunde faa i Sinde at

byde ha.m. PASeih.US.185. Boghandlerne
i St. Petersborg overbød hinanden for at

forlægge (Krylovs) Fabler. Holst. TV. 170.
•Hvilket Forlag tør paa egen

|
Risiko for-

lægge Digte. ThBarfod.SK.27. I de kom-
mende Maaneder skal de nye Bøger ud-
gives, de vil blive dyre, og der vil være
Risiko forbundet med at forlægge dem.

« BerlTid.V9l9l9.Aft.3..<ip.3.

I. Forlæggelse, en. se II. forlægge.
IL Forlæggelse, en. se Forelæggelse.
I. For-lægger, en. {efter ty. vorleger

(bet. 1) og vorlage (bet. 2)) 1) (nu næppe br.;

jf. I. forlægge^ person, der skærer (en steg)

for; forskærer. VSO. 2) underlag (paa
drejebænk) til støtte for drejestaalet ; forsætter

(jf. I. Forlag 1); ogs. orn den øverste del af
forsætteren. GutsMuths.(1802).36. MilTeknO.

50 II. Forlægger, en. ['fmrilægar, nu sj.

fmr'lægar (M0.Bich.II.388)] (\ Forlæggere.
Ew.Vl.38). flf. -e. {til II. forlægge 3, jf. ty.

verleger) person, som lægger penge ud tU
noget (flnansierer et foretagende), jf.: Me-
sterne skal deres Arbeid med Troskab
forrette, og ei noget Silke, Guld eller Sølv,
som de til at forarbeide af Forleggerne
bekomme, forvexle. Forordn.*hl705.§8.

||

nu kun om person, især boghandler , som
60 overtager udgivelsen af en bog. Hans

Vers . . er endda ikke saa meget slet, at
det jo kunde fortient en Forlæggere. Beenft.

11.117. Høysg.S.194. at se sine Skrifter .

.

raadne paa sin Forlæggeres eUer Bogtryk-
kerens Loft. PAHeib.US..55. Hauch.MfU.
321. Bogen (har) ikke . . nogen Forlægger,

41*
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men (er) efter al Sandsynlighed . . ud-
kommen paa Forfatterens Forlag. Kkrk.
XIII.408. Hage.^316.
For-laegger-ske, en, (af I. Forlæg-

ger 1; 1. hr.) potageske. Larsen, -lægs-
plade, en. se u. 1. Forlæg 1.

t forlækket, part. adj. {ænyd. d. s.; jf.
Læk, lække samt ty. f verleeken) om vare

i fade olgn.: formindsket, svundet ind,
ved at fadet osv. er sprunget læk. dersom
samme Gods bliver forlækket, eller for-

dærvet, uden Skipperens . . Forsømmelse.
DL.4—2—10.
For-Isender, en. ['f(or|læn'ar] (dannet

a/" forlæns ; jf. Baglænder; l.br.) forlæns
kolbøtte, dukkert olgn. -lænds, adv. se

forlæns.
forlæne, v. se forlene.

I. forlænge? v. [fmr'læii'a] præt. -ede

ell. (sj.) -de (PalM.YI.221). vbs. -else (s. d.)

ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s., fsv. forlångia,

jf.glda. forlænge sig fra, holde sig borte fra;

fra mnt. vorlengen, jf. forlange ; sml. for-

længes, forlængere)

1) give større udstrækning i læng-
den; gøre længere (i i-um). Man bedæk-
kede en Hæst med et hvidt Linklæde, som
hang ned til Jorden, og med samme Klæde
forlængede Hæstens Øren, saa de saae ud
som Æse\s-Øren.IIolb.Hh.I.290. Hvorledes
reises en perpendicular fra Enden af en
given Line, naar dend ej kand forlænges ?

Sylvius.Geom.23. At forlænge en Kiole, et

Skiørt, et Reeb. VSO. Muren skal forlænges
3 Alen til denne Side.-MO. vejen er blevet
forlænget > refl.: *(dalen) i Fjernets lyse

Taage |
Sig uendelig forlængde.PaZM.FJ.

221. en nysgerrig Tilskuer, hvis Hals synes
at forlænge sig . . i Nyfigenhed. VVed.BB.
400.

II
forlænge en brøk, (jf. forkorte

en brøk u. forkorte 2.i; regn.) multiplicere

tæller og nævner m. samme tal; udvide en

brøk. RegnebMell.1.5. || særlige forb. m. part.

forlænget som ad}.: forlænget blom-
sterstand, (bot.) blomsterstand, hvor ho-

vedaksen har udstrækning i længden, saa at

blomsterne fremkommer den ene over den
anden (jf. forkortet blomsterstand u. for-

korte l). Lange.Flora.xxxiii. den forlæn-
gede (ryg)marv, (anat.) den nederste del

af hjernen, som forbinder hjernen m. ryg-

marven. KbhSkild.1805.1607. OBloch.D.^1.34.

2) give større varighed; lade vare
længere, (præsterne) skulle ej giøre deris

Prædikener alt for vitløftige, og ej dem
over een Time forlænge. i)i. -2

—

4—11.
Paulus . . forlængede Talen (1907: blev ved
med at talej indtil Midnat. ApG.20.7. Bolb.
KandstJI.3. vi forkorte vort Liv for at

forlænge vorBerømmelse.rMWin.JJ.69. den
øiensynlige Lyst, hun havde til at forlænge
mit Besøg. CBernh.X.70. Undervejs blev
Marie syg, saa Rejsen blev meget for-

længet. JjPJac.J.5^8. forlænge en Veksel
(o : prolongere den). D&H. jf. : For ikke at

forlænge en mulig Misforstand, vil det

maaskee være nyttigt at sige, at (osv.),

Ørst.II.165. (spec.:) Livrenten kaldes for-

længet, naar den udbetales sidste Gang i

den første Termin efter Livrentenyderens
Død.VortHj.IIia.lOO. \\ refl. forlænge sig
eM. ^ass. for laen ges, (nul.br.) trække ud.
Samtalen forlængedes til ud paa Natten.
Mynst.BlS.IlI.214. Min Fraværelse for-

længede sig til over fire Aar. Gylb.V.87.
10 Denne Dispute . . forlængede sig endnu

noget. smst.XI.lOO. || forlænge livet ell.

(især bibl.) ens dage olgn., give et længere
liv. Æt din Fader og din Moder . . paa det
dine Dage maae forlænges, og at det maa
gaae dig vel i L&nået.5Mos.5.16. hvad Ende
venter mig, at jeg skulde forlænge mit
Liv (o: leve længere)? Job.6.11. *en Mage,

|

Som . . ved en kiærlig Omgang kand
|

Forlænge ham hans 'Dage.Waask.122. *Gud
a) forlænge Kongens AaT.Grundtv.PS.yi.l72.

der er opfundet flere midler, som angives
at kunne forlænge livet I

|| forlænge en
lyd, stavelse olgn., (især fon.) gøre den
længere i udtalen. VSO. Et ord som væm-
melig kan forstærkes ved at forlænge m-et.
SandfeldJens.S.56. jf. bet. 1 : Adskillige Skri-
bentere have i vor Tiid forsøgt at udfinde
den Hebraiske Poésies Regler, sær i Ver-
senes Riim, og til den Ende kortet og for-

X længet Ordene. HolbJH.1.253.
3) t vente med; opsætte; udsætte. Tiden

til Sammenkomstens Begyndelse hafde
Kongen bestemt . . at skulde være den
15. Decembr. . . Men da de Svenske be-
sværede sig, at saadan Tiid faldt dennem
meget u-beqvem, blef den først forlænget
indtil den 15. Januarii og endeligen . . fast-

satt at skulde være den S.Februarii.SZan^e.
ChrIV.1281. smst.1282.

40 4) (farv.; nu næppe br.) fortynde (farve-

vædsken). CVarg.Farve-Bog.(1773).87.
IL for-længe, adv. se for længe u. TV.

for 3.4.

I. Forlængelse, en. vbs. til I. for-

længe. 1) til I. forlænge l.Moth.L48. VSO.
TeknMarO. forlængelsen af stakittet, spor-
vognslinieu

j ||
konkr., om det stykke, hvor-

med noget er forlænget, han bor i Thors-
gades forlængelse \

Gadefortegnelse forKbh.
50 (1916).22.

II
i forlængelse af, som (ell. i)

fortsættelse af. Aaboulevarden ligger i for-

længelse af Gyldenløvesgade
|

billedl.: I

Forlængelse af (J.P.Jacobsen) ligger Trave-
stien (J.Blicher Clausen). AndNx.(Bimest.D
F.113). jf.: Som Forlængelse af Personen
staar den Ejendom, han har erhvervet ved
ATheide.Starcke.VK.116. 2) til I. forlænge 2.

naar du mindst Aarsag haver til at ønske
dit Livs Forlængelse. Holb.Ep.IV.432. En

60 Stavelses Forlængelse. VSO. Trassateii be-

der mig om Forlængelse (o: af betalings-

fristen). Ludv.
II

ogs. om den tid, hvormed
noget er forlænget, han fik bevilget en for-

længelse paa 1 maaned
j

II. Forlængelse, en. se Forlængsel.
Forlængelses-seddel, en. [LI] (L
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br.) T d. 8. s. Allonge. S&B. -stykke, et.

p.l] (iscer Øj stykke, der sættes til noget (fx.
jordborets stang) for at forlænge det. Mil
TeknO. S&B.
t forlængere, v. (c/'terfy. verlångem;

si.) d. s. s. I. forlænge 1 ; ogs. i videre anv.

:

forøge. Verket . . bør forlængeres ved
mange synonyma, mange epitheta. Gram.
Breve.84.

forlænges, v. [fmr'læn'as] -tes eU. f lo

•des (Slange.ChrIVJ106.1380). vbs. jf. For-

Uengsel. {ænyd. forlænge(s), glda. forlænges;
vist af glda. forlænge (se u. I. forlængeJeW.
omdannelse af forlange (1); jf. I. forlængs;
nu kun poet. ell. Jiøjtid^ føle længsel; læn-
ges, (ofte i forb. m. efterj. han forlængtes
(1907: længtes; efter Eder a]le. Phil.2.26.

(kejseren) ynskede, at Kongens priselige

Omsorg og Møye motte bekomme det Ud-
fald, hvorefter hånd og aUe forlængdes. 20

Slange.CkrIV.1106, Paa det at I ikke skalle

forlænges, eller græmme eder plat. Oehl.

VS.13. hvo har forlængtes efter Gud i in-

derste Hierte? Mynst.Præd.1.80. Creaturet
forlænges og sukker efter Forløsning, lige-

som Menneskene.Æ'awcA. VII.367(efter Rom.
8.19, se u. Forlængselj. 'Som Vægteren
længes i Natten her

|
Mod Himlens dei-

lige Morgenskjær, | Forlænges jeg mod
mit Fædreland, i^rffamm.r^.e?. naar han 30

ikke mere forlængtes efter at see de El-
skede, naar han var hos åem. Kierk.V.112.

II
upers. mig forlænges ('i907: jeg længes^

efter at see Eder. Rom.1.11. Mig forlænges
at vide, om Gunvar er mig tro. OeU.HrS.
288. 'Saa hiertelig mig forlængtes |

Alt
efter en Menneskerøst. sa.JB£J83.
Forlængning, en. (1. br.) vbs. tU I.

forlænge 1: d. s. s. Forlængelse 1. Tekn
MarO.

II t konkr., om stykke, hvormed noget 40

er forlænget. Ciiras-Brystplader med For-
længning af -Jern. MR.1822.160. smst.l83o.

25.
II t Opførelse af et forsvarligt Plan-

keværk tvers over Overgaden neden Van-
det, placeret i Forlængning af Fabrik-
bygningens Fapade. smst1855.311.

I. forlængs, adj. (ogs. forlængst^, {vist

egl. perf. part. a/" forlænges ; dial.) læng-
selsfuld; opsat (paa). (hun) maatte ligge
til Sengs, helt klagende og forlængs efter 50

GnåJ'ørg.Denyndig^teRose!(1907).9. Jeg er
da saa grusomt forlængst efter Æble-
skiver. OrdbS. (fynsk).

II. for-længs, adv. se forlæns.

Forlængsel, en. [f(nr'læix's(a)l] ^f For-
længelse. Rom.8.19(1728)).flt.(l. 6r.; -længs-
ler (J VJens.SS.33). {ænyd. forlengsel, for-
lengelse, glda. forlængels (Suso.52.139);
højtid., især poet.) længsel, (ofte i forb. m.
efter ell. tilj. Skabningens (0: det skabtes: eo
Chr.VI: creaturetsj Forlængsel (venter)
paa Guds Børns Aabenbarelse.Som.8J9
(jf.SalmHj.632.4. HCAnd.VI. 377 samt u.
forlænges), jeg har haft stor forlengsel i

disse Dage at tale med dig alleene. fi^o/6.

BarsJI.l. en temmelig forlængsel hos mig.

til at igiennemblade bemældte Collectanea.
Gram.Breve.35. Biehl.DQ.IV.37. den matte,
dunkle, tærende Forlængsel er min Val-
kyrie. Oehl.XXX.15. »Kjær est Du, Føde-
land, sødt er dit Navn,

|
Til Dig staaer

altid dine Børns Forlængsel. Blich.D.1.16.

*Det Ønske, det Haab, den Forlængsel,
|

Som tidt gjorde Barmen dem trang. Pa/M.
III.69. Han følte atter sin stærke Forlæng-
sel efter denne berusende Kvindelighed.
EBrand.UB.215. 'Velkommen da, du Bud
om Vaar,

|
velkommen, Sol, tilbage. | Mod

dig vort Livs Forlængsel gaar
|

i Aarets
korte Dage. HSeedorf.(FyensV.**hi 1921. 1.

sp.3).

I. forlængst, adj. se I. forlængs.
II. for-længst, adv. se IV. for 3.4.

Forlæning, en. se Forlening.
for-!æns, adv. ['fmrilæn's] (ogs. skrevet

-lænds, -længsj. {efter ty. vorlings ell. dan-
net efter baglæns) om bevægelse ell. stilling: m.
ansigtet (Iiovedet) forrest; i retning frem-
a d (mods. bag-, sidelænsj. Moth.F287. 'For-
lænds faldt han omkuld, og paa Tillien

pladsked hans Ansigt. Bagges.Gieng.TiU.49.
selv sad jeg rigtig nok forlængs paa den
(o: paa en hest, der gik baglæns). BøghJ^.
256. 'Forlængs mange og baglængs af

Vognene faldt for Atreidens
|
Hænder.

Gertz.(Wilst.Il.(1909). 190). \\ overf. Livet
maa forstaaes baglænds. Men . . det maa
leves forlænds. Aierfe. EP. 1. 441.

||
(l.br.)

brugt som adj. en Stavelse har større

Tendens til at fremkalde den følgende
Stavelse end den foregaaende (idet for-

længs Reproduktion er os naturligst), sa.

Psyk.175.
II
heHil: Forlæns-kolbfltte (jf. For-

lænder^, -overslag, -sæde (sæde, hvorpaa
man sidder forlæns. Schand.TF.II.245) ofl.

-læs, et. (iscer dial.) det, at hovedvægten
af et læs ligger i den forreste del af vognen,
slæden osv. (jf. Baglæs 1). Esp.83. Kvæmd.
Feilb. der er forlæs paa vognen

j

forlæse, v. [f(or'læ'sa] -te. {sml. ty. ver-
lesen) 1) ødelægge ved (for megen) læs-
ning. 1.1) refl.: overanstrenge, ødelægge sig

ved (for megen) læsning. Han forlæser sig
nok, inden han faaer den Examen. VSO.
MO. D&H. H ^arf. forlæst brugt som adj.:
ødelagt af (for megen) læming. Han er . .

saa forlæst. VSO. 'som Dreng (jeg) alvor-
lig, bleg og sky

|
forlæst og duknakket

slap ud af Skolens Ly. Brandes.V.221. for-
læste øjne

i
han ser skrækkelig forlæstud

|

1.2) kun (1. br.) i perf. part. som adj.; om bog
osv.: medtaget af stærk benytteke. gamle,
forlæste BøgeT.HegermL.DFort.51. et gam-
melt Brev . . krøllet og forlæst. Bang.SE.
343. Bøger — forlæste, uindbundne. Jør^.
Liv.III.73. 2) (sj.) læse (noget) galt; læse
fejl. Ælkvin (forlæst til „Aicuin") beskrev
Villibrods Levned. Grundtv.SS.V.490.
forlæsse, v. [fmr'læsa] -ede. vbs. (1. br.)

-ning (MO.). {ænyd. d. s.; jf. H. forlade; nu
1. br. i rigsspr.) lægge for tungt læs paa;
overlæsse, med mindre hånd imod dens
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Villie, som førte hesten, den forlæssede.
DL.5—8—8. "Vognmanden har forlæsset
sine Heste. YSO. (broen) blev forlæsset, og
sa.iik.Grundiv.Sa3co.11.814. MO. Feilb. refl.:

den Løvehud og Kølle, som vi . . have
seet . . andre Guddomme (o: end Herkules)
formumme eller forlæsse sig med. Rahb.
Tilsk.1807.11.

II
overf.: paalægge (en person)

for meget arbejde olgn. Jeg er saa forlæsset
med Forretninger, at jeg umueligen kan
holde det ud. YSO.

I. For-lob, et. (jæg. ell. kog.) forhen hos

haarvildt. Ing.EF. V111.195. Bogan.ll. 20.
Const.Kogeb.82.

II. Forlob, et. [fmrilø-'fc] {cenyd. forløb,

forlob, fsv. forlop, jf. mnt. vorlop ; vbs. til

forløbe) 1) CP ii7 forløbe 3.i: (tidens) hen-
rinden, udløben, disse Brefve . .komme
alt forsildigen afstæd . . Saaledes var det
en læt Sag for de Svenske, at undskylde
sig for dette Lybekker-Mode med Tidens
Forløb. Slange.ChrlV.850. de jordiske Be-
åivenheder . . vare Sekunder i Evighe-
ens FoT\øh.HSchioanenflugel.OldtidensKul-

turhist.(1884).19. han mærkede slet ikke
tidens forløb

\
næsten kun i faste præp.-for-

bindelser: efter ell. inden en tids for-
løb, efter at (inden) en tid er gaaet (jf. u.

efter 4.ij. efter tre Maaneders Forløb fore
vi hort.ApG.28.11. inden en Times Forløb.
Ew.Vl.58. inden 2 Maaneders Forløb efter
Op\øsningen.Grundl.(1849).§27. efter man-
ge Aars Forløb. Buchh.UH.11. (sj.:) Med
Tidernes Forløb („i tidens løb") indfør-
des Fragt. Schytte.lR.lV.109. 2) (især Q})
til forløbe 3.2: (en foreteelses) udvikling
og afslutning; gang. Vi, som efter Vi-
denskabens Pligt gaa ud paa at finde Sam-
menhængen i Historiens Forløb. JLange.
MF.156. (hun) fortalte Sygdommens For-
løb den ene Gang efter den anden. KLars.
AH.88. den Omstændighed, at Saarene i

Krig nu forbindes efter Lister's Metode,
maa have Hovedæren for det mindre al-

vorlige Forløb af mange Skudsaar. OBloch.
D.U.30?. Man begyndte nu at drøfte Il-

dens (o: ildebrandens) Opkomst og Forløb.
Aakj.VB.260. generalforsamlingens uroli-

ge forløb
i 3) (fagl.) til forløbe 3.3: ret-

ningslinie; løb. Voldens hele Forløb.
Bornh. Samlinger.X.(1916).128. jf.: Krop-
pens svage Drejning er . . friskt gennem-
lørt (o: i en metope) og giver Anledning
til rigtigt gengivne Uregelmæssigheder i

Musklernes Forløb. FrPoulsen.OD.198.
forlobe, v. [foorilø-'be] jf.pati. forlébne.

Eøysg.AG.108. præi. -løb; part. -løbet ell.

(især QP ell.jy.) -løben (som fk.: Moth.L292.
Æreboe.209. jf. I. forløben sompart. adj.; (sj.)

efter være m. subj. i intk.: Schousbølle.Sasco.

322), hvortil hest. f. ell. flt. -løbne (ApG.25.13.
Eøysg.AG.108. VilhThoms.Afh.11.239) og
(sj.) intk. -løbent (Kierk.111.16). vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.), jf. II. Forløb, (glda. d. s.;

efter mnt. vorlopen, ty. verlaufen)

1) (foræld. ;jf. torløben) om levende væsner,

især personer : løbe bort; flygte; undløbe;
om soldater: desertere, de Fangne., naar de
saae deres Hold (o: snit), forløbe og søgte
deres Konge. Slange.ChrlV. 572. Hollæn-
derne bade ham at hverve sig en Fennike
Ryttere, det giorde han og, men som de
forsømte at sende ham Penge, forløb igien
mange af Folkene.CFBothe.MQ.J1.496. Om
(præsten) blev luthersk eller forløb . . ved

10 Reformations-Tiden, veed jeg ikke.£^Zeer-
bech.RingeSogn.(1826).129. (Sven Grathe)
tænkte paa at afbryde Broen over Nøraa,
for at den store Bondehær, som var sam-
let omkring Valdemar, kunde faa Tid til

igjen at iorløbe.ADJørg.NE.1.16 6. En Mor-
gen blev der fundet et dødfødt Barn ved
vippebrønden, og der drev et Kvindelig
i Gadekæret. Det var Smedens Pige, som
havde været „forløbet" et halvt Aars Tid.

20 Rist.LM.96. || m. person-obj.: løbe, flygte

bort fra en (og saaledes unddrage sig en
pligt, ens tjeneste olgn.) ; forlade (l.l.i). hans
Folk begyndte at forløbe ham. Eolb.DE.
1.305. Vaisenhuusdrengene, der af Mod-
villighed forløber sin Mester.Reskr.^'-/il740.
(Jesu) troeløse Disciple som saa skamme-
lig forløbe og forlode ham. Eersl.Fræd.275.
hvilket Raad, jeg ægte den, som jeg ha-
der, og siden forløbe ham? Suhm.lI1.21.

30 da han strax søgte ud af Teltet og hen
til Skytset . . og lod mig sørge for mig
selv, troede jeg, at han havde forløbet
mig. CBernh.111.273. || m. obj., der betegner
sted, beskæftigelse olgn.: flygte bort fra (et

sted); rømme; forlade (I.I.1). (han) skal for-

løbe Byen, eller ydmygeligen bede om
sin Afskeed. Eolb.Kandst.111.1. formedelst
Mangel baade af Proviant og Penge til

deres Besolding, forløbe (tropperne) deres
40 Leyr og plyndrede og røfvede hvor de
kunde komme. Slange.Ch-lV.551. Han skal
straffes, som den der har forløbet Hæren.
Suhm.111.137. at forløbe Fanen.FSO.Ji.35.

Hun . . forløb 'Landet. JPJac.l.109. jf:
„Hånd spurdte mig, hvor hans Procurator
var afbleven, og jeg svarede ham, at hånd
forløb Sagen." — „Løb hånd da bort?" —
„Ja band gik fløiten, da hånd hørte mig
taXe.''Eolb.GW.V.3.

\\ (1. br.) refl.: løbe bort;

50 fjerne sig; forsvinde. vAph.(1759). m.
overgang til bet. 3.3: (vejen) gaflede sig i

et Par Grene, der atter delte sig, til deres
Hjulspor hist og her forløb sig mellem
høie Straa, i kort frisk Græs eller i sort

Tørvesmuld. Gjel.T.261.

2) om vædske: rinde, løbe bort. Da der
kom Hul paa Dæmningen, forløb Vandet
i kort Tid. VSO. det (vand) som løb ned
i Ørk-Havet . . forløb ganskeJ^os.3.1 6(Lind-

60 berg). Vandet forløb af Dammen. MO. || nu
kun (især dial.) om blod. som Blodet var
forløbet og Kræfterne borte, maatte han
blive tilhage.Holb.Kh.256. (navlesnoren) maa
bindes vel fast, paa det Blodet skal ikke
forløbe Barnet. Buchw.JS.(1725).42. (han)
segnede ned, og udgav sin Aand; thi alt
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Blodet var forløbet ham.Suhm.DetreVen-
ner.(1775).57. Han holdt med Haanden paa
sit Saar, for at Blodet ikke skulde forløbe
ham.0ehl.ØS^56. Eaiich.II.167. MO. Feilb.

3) overf. anv. af bet. X og 2. 3.1) (iscer i

pe^'f. part.) O om tid: svinde bort; gaa
(hen); om tidsrum: gaa til ende; ud-
rinae; udløbe. Tiderne, som forløb over
ham og over Israel. lKrøn.29.30. der nogle
Dage vare forløbne, kom Kong Agrippa
ogBerenice til Cæsarea. .4^G.-2.5.i3. hvor-
ledes kommer det, at en saa kiek Office-

rer, som I, forlyster sig her, da den næ-
sten forløbne Vaartid skolde kalde ham i

Feldten. Comædie om Lyveren. (1725). 99. i

eåar (næst forløbne dag). EøysgAOJOS.
vor Forsamlingstid var forløbet. £ic.FJ.
142. Sommeren forløb, uden at jeg kom
hjem. Goldschm.VI.262. Den skæbnesvang-
re Time forløb, og Assessoren kom hjem.
Tops.1.213. 60 år er forløbne, siden foran-
stående arbejde iremkova.YilhThomsAfh.
11.239. jf. (m. overgang til bet. 3.2^: Steen-
buks Stipendium (var) forløbet. Æreboe.62.
der er endnu intet maal forløbet, se

u. Maal,
II t re/l. tiderne, som der forløbe

sig (Chr.VI: forløbej over ham. lKrøn.29.
30(1728). 3.2) om foreteelse, der strækker
sig over et vist tidsrum: komme til ende;
blive afsluttet, indtil denne Svada om-
sider forløb af sig selv, og han talede om
andre Ting. CBemh.V.231. Herreselskabet
var forløbet. EBrand.TJB.154. nu næsten kun
i forb. m. adv., der angiver resultatet (jf. II.

Forløb 2): gaa for sig; foregaa. mødet
forløb programmæssigt

i
operationen for-

løb heldigt
i II t t videre anv., om begiven-

hed olgn.: indtræffe; hænde; ske. Histo-
rien (forlader nu) Krigs-Toget imod Cal-
mar . . saasom paa dette Stæd ej meere
Mærkværdigt er forløbet.SZa«5'e.C^rIF.595.
jeg (vil) først viise, hvad der med de sid-

ste (o: „de kontorske" i Bergen) allereede
var forløben førend Lehns-Herren drog tU
Danmark. CBBothe.MQ.II.12. 3.3) (tscer

fagl.) om ting, der har udstrækning i læng-
den: følge en vis retningslinie; gaa i en vis

retning, løbe. (kaptajnen) gav sig til at

undersøge den færdige Baad (og lod) sin
Haand følge Bordene i deres buede For-
løben fra agter til for. Drachm.PV.38. Gas
Vand.l4. Endnu et ejendommeligt Sanse-
redskab besidde Fiskene i den saakaldte
Sidelinie, der som et langt, tyndt Hudrør
forløber langs Midten af Siderne, SaZ.FJ.
614. Viadukternes blanke Skinnestrenge,
der krydsedes og forløb mellem Brovær-
kets Bjælkevirvar. PDracAm.£'J6i. etTrap-
petaarn . . noget højere end Hovedhuset
og med Saddeltag, der forløb i (d: gik op
i, gik i eet med) det store Tag. VLorenz.BA.
297. billedl: Et Aarhundredes Tankeliv
lader sig ikke uden videre opfatte som
forløbende ad en eneste Linie. Høffd.LT.2.

y .
(bygn.) om sammenføjning af brædder,

bjælker (stød), der udføres saaledes, at stødet

falder skiftevis paa to forsk, linier (bjælker
osv.). man (lægger) ofte Bræderne med for-

løbne Stød. Gnudtzm.Eusb.150. smst.lSO.
Scheller.MarO.

4) (jf. VI. for- 2.i; refi.: tilføje sig skade
ved at løbe. 4.1) (1. br. uden for dial.) over-
anstrenge sig ved at løbe (jf. forløbet).
MothX288. VSO. MO. D&E. Feilb. 4.2) f
løbe i en gal retning; løbe ell. fare vild.

10 vAph.(1759). H overf. Dog, hvorhen forløber
Talen sig? Mynst.Tale.(1853).l5. 4.3) (nu
kun dial.) om pianier: gro eU. vokse for
stctrkt. Rugen elsker ikke en løs Jord,
den forløber sig lettelig deri, Be^<r.S/æZ/.7J.

111. 4.4) om person: gaa ubesindigt til

værks; handle ubesindigt, uklogt. Eolb,
Paars.58. Proprietarierne selv , , forløb sig
med (o: led tab ved, forkøbte sig ved) Ryt-
tergodsets Kiøb. Cit.l736.(JySaml.4R.IIL

7a 260). du maa ikke forløbe dig med (o:

forveksle) Navnene, Erz.I.320.
|| nu kun om

ubesindig, uovervejet opførsel over for andre,
især som følge af hidsighed: gøre ell. sige
noget urigtigt, især: noget krænkende ell.

uvenligt (som man bagefter fortryder). Jeg
er bange, at han udi første Hidsighed for-

løber sig og siger mig noget, som min
Ære ikke tillader at fordøje. Ho/fc. Mase.
III.4. en barnagtig Frygt for at forløbe

ios\g.Ew.VI.312. forløb dig ikke, naar du
taler med din Frøken. Hun maa for Al-
ting ikke kjende vor hele Vlaji. Erz.III.
36. han ønsker at bede Dem om Tilgivelse
for den Fornærmelse imod Dem, som han
i sin Hidsighed tilføiede Dem, Han mente
intet Ondt dermed; han forløb sig kun.
DrachmJEO.248. „Er det ikke Dyring, som
staar der?" — „Er det ham, den infame
Slubbert!« — „De forløber Jiem.'' Rode.

40 SFJ29. jf. (spøg.): Den afsendte Epistel
umuliggjorde ethvert Tilbagetog, ti den
Gang var man endnu ikke kommen saa
vidt, at man kunde sende et Telegram
efter et Brev, der havde forløbet sig. Bøgh.
JT.248.

5) (jf. VI. for- 2.2; billard.) om spillerens

bal: løbe i hul; om billardspiller: støde
sin egen bal i hul. Spillebog.(1786).171.
B., der endnu laa hen over Billardet, i

50 Stødet, raabte . . „Herre, min Gud, hvad
har jeg syndet? Støde forbi og forløbe i

eet Stød!" Goldschm.VIJI.166. Billardb.l4.
30. n ogs. refl. Spillebog.(1786)J72. »Ak, for-
løb han sig? Desværre! | Sept å dix —
ei andet. ErzJ)JJ91. Kuglen forløb sie.

MO.
^

6) (jf- VI. for- 3; nu sj.) egl: løbe bort fra
en ting og saaledes (risikere at) miste den;
miste; sætte til; ogs.: risikere. *seer jeg

60 min Broder paa sprylleste (o: skøreste) lis
|

Forløbe sit Lif og sin hycke.SortJ'Skan.
72. den, som havde mistet og forløbet sit

skiold i en træfning. EolbJ)NB.618. Tænk
ogsaa, hvad jeg kunde forløbe, hvis hun
ikke holdt ren Mund . . hele min Karriere,
EsmXiveter—!(1904).46.

|| f forløbe en
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brik, i visse brætspil: flytte en brik saa
langt, at den ikke kan benyttes til at lave

baand (5.3) med. Moth.L288'. VSO.
Forløbelse, en. flt. (i bet. 2) -r. (cenyd.

d. 8. i bet. „forløb" (1 og 2)) vbs. til forløbe

;

spec: 1) (nu næppe br.) til forløbe 2. Ved
Blodets Forløbelse blev han saa afmattet,

at han døede. FSO. 2) GJ til forløbe 4.4.

smst. min sørgelige Forløbelse den fore-

gaaende Aiten.Drachm.SS.73. PontS.129.
selv i hans værste Forløbelser bevarer
han en vis Elskværdighed. J7omoS.F.i5i.

3) (nu næppe br.) til forløbe 5 (jf. Forløb-
ning 4:). (en) Kugles . . Forløbelse. FSO.
4) t til forløbe 6. En Brikkes . . Forlø-
belse, smst. I. forleben, part. adj. intk.

-løbent ell. (si.) -løbet. (ænyd. forløben, -lo-

ben, ogs. i bet. „fordærvet"; perf. part. til

forløbe 1; jf. forrendt; talespr., nu l.br.)

om person : som er løbet bort fra sit opholds-

sted, sin tjeneste osv.; bortløben; undlø-
ben; ogs. (nedsæt.): som flakker om fra sted

til sted; omløbende; omflakkende, (han
maatte) som en forløben Træl forføie sig

selv eenligt midt igjennem Landet. SMakk.
8.35. Mulatter og forløbne Engellænder.
Ew.VlII.39. Her kommer saa meget for-

løbet Pak her i Buset. Hrz.VI1.317. i det
Ydre lignede (han) en „forløben Polak".
Goldschm.VIII.401. Da han endelig var
træt og ydmyg som en forløben Køter,
sjokkede han hiem.JVJens.D.148. (sj.) i

substantivisk anv. : en Liste paa samme For-
løbne (o: desertører). Holb.DH.III.283. II.

forløben, part. adj. se forløbet.

I. For-lober, en. [ifcorilø-Obar] (f For-

løbere. Ew. VIII. 7. Borrebye.TF.804). (glda.

(i bet. 2) forløper (Suso.115), -løbere (2Mos.
33.2(GldaBib.)); jf. ty. vorlåufer, lat. ante-

cursor) 1) (fagl.) en af de heste, der gaar
forrest i et spand af flere end to heste (mods.

Stanghest;. Moth.L293. VSO. Bille.Italien.

1.41. Sal.UII.lll. 6t7ief?Z.; Væk med Tidens
gamle Stangheste I .. nei, Tidens raske
Forløbere skal kun level — og det er

'Ungåovamen\Ing.EF.VIII.80. 2) person,

der sendes forud som bud, spejder olgn.

2.1) (nu sj.) i egl. bet. du udsendte som
din Hærs Forløbere Gedehamse. Visd.12.8.

da den letbenede Tjalfe, som var Thors
Forløber, kom til Kamppladsen, (xrundtv.

BrS.160. Efter først at have sendt F. S. til

Neapel som sin Forløber, rejste (Lorenzo
Medici) selv til Kong Ferrante's Hof. Bran-
des.MB.45. || om spejder, der tidligere ved
Kongeaaen gik forud for smuglerne: Feilb.

jl overf. "Forløber Hans (o: guds) er Dei-
lighed, I

Seier og Ære gaae i Hans Fjed I

Grundtv.SS.I.144. (Thorvaldsens hjemsendte
kunstskatte) betragtedes som Forløbere, der
. . skulde bebude hans Komme. Høyen.
Thorv.5. Nu var det altfor fristende at

lade Profilen komme frem med Næsetip-
pen som Forløber. Schand.SF.76. jf : inden-
for Forhænget, hvor Jesus, vor Forløber,

gik ind for os. Hebr.6.20. 2.2) 03 om per-

son, der i tid kommer før en anden og for-
bereder dennes virksomhed; forgænger (1.2).

Bredahl er i Virkeligheden en Art For-
løber for Vasen. Brandes.1.437. || især (re-

lig.) om Johannts døberen som forbud (L2)

for Kristus, denne kostbare Christi For-
løbers Hoved blev afimggeå. Holb.Kh.l6.
Grundtv.SS.III.28. Brandes.VII.706. 2.3) CP

overf. anv. af bet. 2.2, om hvad der vidner
10 om, bebuder ell. bereder vejen for noget kom-

mende. Suhms Bog skal være en Forløber
for en Dansk Historie. Langebek.Breve.469.
Ew.VIII.7. Hoste og Heeshed . . findes
sielden i Selskab med Koppernes For-
løbere. Tode.ST.I.18. en Mathed, en For-
løber af (nu: tor) den lange Slummer over-
falder mig. Falsen.SA.109. Trolovelse er .

.

en god Forløber for den kirkelige Vielse.
PalM.IL.III.549. Man behøver ikke at

20 være Etnograf for her at genkende For-
løberen for den eskimoiske Isjagt paa Sæ-
ler. iVafwrensF.i9i4.500. 3) om den for-
reste (nederste) del af line, tov olgn.

3.1) 4^ dels om det første stykke af den
udløbende logline: Funch. MarO. II. 46.

OpfB.^I.113. dels om kæde ell. svært stykke

tov, der udgør første del af en løbende ende,

som afsluttes af et tyndere tov, agterløberen

:

Funch.MarO.II.9. Sal.WIII.474. 3.2) (fisk.)

30 d. s. s. I. Forfang 1. Fedder8.FF.14. Frem.
DN.531.

II. Forlober, en. flt. -e. t) f til for-

løbe 1: desertør. vAph.(1764). en For-
løber, der var nedlagt af en Skildvagt.
Mall.SgH.77. VSO. 2) (billard.) til forløbe
5: bal, der forløber. Spillebog.(1786).172.

182. Billardb.23.

For-lober-spids, en. (jf. 1. Forløber
2.1; bot.). Hos mange Lianer findes der i

^ Spidsen af de ganske unge Blade en „For-
løberspids", som iler forud for den egent-
lige Plade og udfører dennes Arbejde.
Warm.Bot.52. smst.121.

forløbet, part. adj. (nu næppe br. for-

løben. VSO.). (jf VI. for- 2.3 samt forløbe

4.1; 1. br.) overanstrengt afløb. Hestene
vare saa forløbne, at de nær havde styrtet.

VSO. først naar alt dette er besørget, kom-
mer (tjenestedrengen) hér (o : i skolen) ; altid

50 for sent, skjønt baade foraset og forløbet.

Aakj.VB.114. Forlebning^, en. vbs. til

forløbe (jf. Forløbelse^; spec: 1) f til for-

løbe \.vAph.(1764). 2) t til forløbe 3.i: d.

s. s. IL Forløb 1. smst. 3) (fagl.) til forløbe

3.3. ved Spantetræernes Forløbning for-

staaer (man) den Afstand, der er imellem
de nærmeste Stød i Over- og Underlagets
Træer i hvert enkelt Spant. i^««c/i.MarO.

1.107. SchellerMarO. 4) (billard.) til forløbe

60 5. Sal.II.1076.

I. For-løfte, et. [V.5] (ænyd. d. s.; jf.

Forlover; jur.) en persons garanti for, at

en anden opfylder sine forpligtelser, fordrin-

ger, der stilles til ham, olgn. At give falsk

Skudsmaal eller Forløvte for dem, som
vil indgaae Trolovelse eller Egteskab. iVør-
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reg.Privatr.IV.385. at vedkommende er
bosat uden for Riget . . udelukker ham
(ikke) fra at fangere som Forlover, for saa
vidt Forløftet afgives her i Landet. Jim
Skr.-V8l893. Det kan være en tilfældighed
(at hans navn ikke staar under traktaten),

men det kan også betyde, at man fra Tysk
side ikke har værdsat hans forløfte. FBoj-
senJakohSunesøn.(1902).60. || især om øko-

nomisk garanti: borgen (I.2); kaution.
Om Borgen og Forløfter. DL.l—23.overskr.

(hen) faldt i den tryggeste Søvn, uden at

Forløfte, Gield eller Smerte forstyrrede
den. Biehl.DQJV.319. Nørregærivatr.1.263.
Lassen.SO.394. Retshandler . , som For-
løfte, Endossement (er) uforbindende for
Hnstrnen. Lovytl899. §15. H gaa ell. staa
(ÆreboeJ248) i forløfte for, (nu næppe
br.) indestaa for; gaa i borgen for. MothJL
209. VSO. MO.

IL forlefte, v. [fmr'løftJa] -ede. vbs. -else

(Tode.ST.1.46. D&H.) ell. -ning (KPont.
Betsmed.III.110. Panum.238). {ænyd. d. s.)

refl.: overanstrenge sig, paadrage sig
skade ved at løfte noget (tungt); især i

forb. m. paa. Moth.L234. Æreboe.17. Han
forløftede sig paa den tunge Sæk. VSO.
(hun) skranter lidt . . Hun har nok taget
for haardt fat og forløftet sig. AndNx.PE.
11.198.

II
K), overf.: komme galt fra et ar-

bejde, en opgave olgn., som ligger over ens
evner; ogs.: udmattes, overanstrenges ved sys-

len m. noget, man ikke kan magte, allerede
i den tidligste Barndom havde jeg forløftet

mig paa Indtryk. ffier/c.Z7i7.564. *Verden,
den ydre . . mod den er vi smaa . . | Det er
den, som de Fleste forløfte sig paa! Kaa-
lund.378. Medens Danmark forløfter sig i

Unionskampene med Sverig, faar det der-
imod let Bugt med NoTge.HSchtcanenflugel.
Wergeland.(1877).2. (sangeren) Hr. J. . . for-
løftede sig ganske paa en saa fordrings-
fuld Sang som Glass's „I Seraillets Have".
Pol.''*/el920.3.sp.l.

t For-laftes-mand, en. (tU I. For-
løftej d. s. s. Forløftningsmand 1. Cit.1714.

(SvendbAmt.l918.23).-løftiiins, en. (ænyd.
d. s. i ssgr. forløftnings-brev, -mand; nu kun
i ssg. Forløftningsmand (2)) d. s. s. I. For-
løfte. SorøSaml.III.174. f -leftnings-
brev, et. kaidionsbevis. DL.l—23—15. 5—
14—29. -leftnings-mand, en. person,
der gaar i borgen for en anden. 1) f d. s. s.

Forlover 1 (jf. Forløftesmand;. DL.3—
17—25. vAph.(1759). 2) (dial.) d. s. s. For-
lover 2. Junge.379. jeg vilde gjerne bede
Jer, Peder Nielsen, om at være Forløft-
ningsmand for mig, naar vi skal til Præsten,
AntNiels.FL.II.66. Halleby.159.
forle^net, part. adj. [fmr'lcoi'na^] (til

Løgn, jf. VI. for- 6.1 ; sj.) vildledt, for ført
ved løgn. *en Sværm, som kun aanded i

Døgnet . .
I
som forledet, forlokket, for-

løgnet
i
fulgte med paa den bredeste Vej.

Rtch.Ll35.
II
ogs.: løgnagtig (jf. forløjet 1).

Sognefogden . . er i sLn gode Ret, naar han

siger: „M. er en ualmindelig forløgnet Tøs".
Sundhedskoll. Forhandlinger! 901. (1 902). 127.
forlejet, part. adj. [fmrilmi'at] ^f forløjen.

Moth.L264. VSO.). {af lyve, jf. VI. for- 2.8

samt ty. verlogen og (?) ænyd. forløgen;
sml. forlyve) 1 ) (nu 1. br.) om person : tilbøjelig

til at lyve; løgnagtig (jf. forløgnet^. Men
ærts forløyne K^rop (o: ærkeløgner)

\
Skal

dig med Løgn . . tu Halsen fylde op. Helt.

10 Poet. 209. En forløien knegt. Moth.L264.
Han er saa forløien, at ingen bryder sig
om, hvad han siger. VSO. (Richard III
er) listig og forløjet. Komediant og Blod-
hund. Brandes.VII1.149. m. overgang til bet.

2 : en . . forløiet Tilstand, i hvilken alle Par-
tier sværte deres Fjender og hæve deres
Yenner. CBemh.XI.2.54. jf.: den viljeløse

.. Drankers .. Forløj ethed.CS/cou^aarÆ-
Petersen.TroensBetydning.(1899).144. 2) (<

20 MO.; især iD) som vidner om løgn, forstil-

lelse, hykleri olgn.: uægte; forloren; for-
stilt: usand; uærlig. Det Paaklistrede,
Forløjede, AfiekteTte.Schand.O.II.9. To
Aar, saa forløjede og saa forhyklede, saa
blottede for ethvert ærligt Ord. Hørup.II.
403. Man maa læse hele dette svulstige
og forløjede Aktstykke . . for at faa en
Forestilling om, hvor vidt Uærlighed og
Selvbedrag . . kan drives. Jørg.KB..52. Hen-

30 des fyrige Breve forekom ham lavede og
forløjede. ^nrfiVx.3fS.90. jf: Længsel bort
fra al den Unatur, Kunstlethed og For-
løj ethed, der havde regeret (før) den
store Reyoixxtion. KMads.B.155. AndNx.S.
27.

forlese, v. [fmr'lø'sa] -te ell. f -ede (Holb.
Tyb.V.12. 8a.Hh.I.139). vbs. -ning (s.d.) eU.

(nu næppe br.) -else (Ephes.4.30(Chr. VI; 1819:
Forløsningj^. {ænyd. d. s., fsv. forlosa; efter

40 mnt. vorlosen, jf. ty. erlosen)

1) m udfri (af fangenskab, tvang olgn.);

befri, (især i forb. m. af ell. fra^. Saaledis
blev ved denne herlige Seyr Turin . . for-
løst. Holb. Intr.I.48o. *Et Oprør skal for-
løse Sokrates (af fængslet). Oehl. S. 236.
Hauch.IV.392. |] iscer m. h. t. plage, besvær
olgn. *Fra slig Ulycke mig forløse ingen
kand,

i
Foruden den, som nys er kommen

paa vort L&nd.Holb.Paars.l74. Borgervæb-
50 ningen (var) bleven forløst fra sin Frygt.
Den havde . . set Spanierne lykkelig og
vel gaa ombord i de engelske Skibe. Gold-
schm.1.9. (han) forløser Mathilde fra den
Fortryllelse, som har overvældet hende.
Brandes.IV.382. (hun) er forløst fra alle
Sorger og Smerter. Ponf.FL. 77. j/. f: der
maatte en Art af Tang til, og ved dennes
Hielp blev hun forløst af en Legion Kirse-
bærsteene. Tod€.iSr.I/.88.

|| spec. (bibl.) om
(A gud: udfri menneskene af syndens vold;

frelse, hånd er den, som forløser (1871:
udløser; og frelser Israel. lMakk.4.11(Chr.
VI). Herrens Forløste skulle komme til-

bage. Es.35.10 *Han har mig med sit Blod
forløst. SalmHj.613.3. Var det umueligt, at
et dødeligt Menneske kunde forløse sine

V. BentTjkt »/i 1923 42
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Medbrødre fru Døden? Ew.VII.58. I| for-
løses, forløses herfra ('fra denne
verden olgn.), (nu næppe hr.) dø. befal, at

man tager min aand iglen, at jeg kand
forløses (1871: udløses^, og blive til jord.

Tob.3.6( Chr. VI). Den Syge ønsker nu inder-

Ugen at forløses herfra. VSO. At forløses

fra denne Verden. MO.
2) (spec. anv. af bet. 1 ; i rigsspr. især højiid.)

m. h. t. fødende kvinde (ell. dyr): hjælpe til lo

at føde. en Jorde-Moder (maa) anvende
ald Fliid og Møye at forløse Konen.Buchw.
JS.(1725).19. Jordmoderen har forløst hen-
de. Levin. Brandes.X.334. Feilb. (1. br.) m.
h. t. dyr: (man) var i Færd med at forløse

en Ko. AndNx.MS.14. \\ i pass. forløses,
blive forløst, komme over fødselen; ned-
komme. *Pernille er forløst, har faaet en
dødfød Flige. Holb.Skiemt.D6^. Hauch.lV.
118. MO. forløses, blive forløst medio
(en søn osv.), nedkomme med, føde (en søn).

vor Moor er bleven forløst med en ung
B&tter. Holb.Bars.1.1. Kl. mellem 10 og 11

blev Dronningen forløst med en Printz.

Luxd.Dagb.1.333. Dagen efter et Bal .

.

blev hun forløst med en dødfødt Søn.
Hauch.VI.383. MO. (spøg.:) jeg som altid

har følt mig så irriteret over sådanne ældre
mødre, der går og ikke kan blive forløst

med en svigersøn. Hjortø.Æ.18. 30

3) (<iMO.) O lade (forestillinger, følelser,

stemninger olgn.) komme tiludtryk; udløse.
hun (havde) kunnet snakke med ham om
alle disse Ting og ladet Munden forløse

Alt det, der randt gjennem hendes Sind.
Schand.SB.78. det var formasteligt at til-

tro sig mere Magt og Myndighed overfor
andre Mennesker end den at forløse deres
Selvtænkning. JLHeib. Sokrates' Udvikling.

(1913).20. Livsglæden forløstes i ofte vit- 40

tige Viser, Komedier og kaade Fester.

FoU^hl920.3.sp.3. forløse den bundne
tanke, se binde 6.4 slutn.

||
part. forlø-

sende bi'ugt som adj.: som giver det rette

udtryk for (udløser) en følelse, tanke osv. (især

en saadan, der har været raadende hos flere).

tiden har åbenbart trængt til lyrik, og
digterne har ikke været sene til at imøde-
komme efterspørgslen. Om de just har
været istand til at finde den forløsende 50

sang, er et andet spørgsmal.NMøll.(Letterst.
tidskr.1921.393). Da er det endelig, at det
forløsende Ord falder fra Thomas. Olf
Ricard.K.123. (han) kunde fra sit særegne
Stade som Naturvidenskabsmand ofte sige

et forløsende Ord. CSPet.Litt.I.640.

Forløser, en. ((t) Forløsere. EPont.
Atlas.II.221. Ew.VII.58). til forløse 1: be-
frier. Ach Chilian min Forløser I lad mig
omfaune dig.IIolb.Ul.IV.5. (kattens) For- m
løsere blev det Aars Katte-Konge. EPont.
Atlas.II.221. i min lange Sygdom havde
jeg lært at betragte (døden) som en For-
løser. I?aHf/i.M/'£7.i32.

II
især (kirk.) : frel-

ser; spec. (i best. stilling) om Kristus. *For
dig, o Gud, vi her fremtræde | I Jesu,

vor Forløsers, Navn ! SalmHus.369.1. Chri-
stus var Verdens Foriøser. Holb.Kh.356.
en Guddommelig Forløseres Nødvendig-
hed. jEw.fiSi^^.J.i 7. »paa Forløserens Tor-
nekrands

|
Bisp Axel peger. Ing.VSt.295.

*som skulde fra selve Naturens Barm
|

Den nye Forløser iødes.Drachm.D.55. F<»r-
lesnin/o:, en. {ænyd. d. s.; vbs. til forløse)

1) til forløse 1. (Gustav Adolf) bad derhos,
at Kong Christian . . vilde lade sig velbe-
falde hans Forehavende, som det, der hen-
sigtede til begge deres Christelige Reli-
gions Blodsforvandtes Forløsning ogHielp.
Slange.ChrIV.718. de (var) dømte til evigt
Slaveri, men han udvirkede dog deres
Forløsning. VSO. jf.: Nu er jer Forløs-
nings Tid kommen. I kommer, kand skee,
i Brude Seng denne Aften. Holb.Stu.l.11. nu
næsten kun relig. : Han sendte sit Folk For-
løsning (C/ir.F/.-en forløsning^, han stiftede

sin Pagt for evigt. Ps.111.9. deres siels for-

løsning (1871: Gjenløsning^ skalkoste me-
get. smst.4:9.9(Chr.VI). de Fordømtes evige
Forløsning fra Helvede. iitt9e..Fr.i^7. de
forskriftsmæssige Talemaader om Synd og
Naade og Forløsning. Ponf.iP.FJ7.iSa
Sal? VIII.474. jf.: Da Jesus var 30 Aar
gammel, og Tiden var kommen paa hvilken
det store Forløsnings-Verk skulde be-
gyndes. ^oZft.ii/i. 8.

II (jf. forløse 1 slutn.;

sj.) om døden. VSO. Hvor ofte har jeg ikke
. . tigget Gud om Forløsning fra dette Liv.
Winth.VIII.167. 2) (i rigsspr. især W) til for-

løse 2: fødsel; nedkomst. Holb.Bars.II.7.
de mange vanskelige Forløsninger, hvor-
ved tiit og offte enten Moderen eller Barnet
,. sætter Livet til. Buchw.JS.(1725).)(2r.
(en frugtsommelig kvinde) maa ikke . . gaa
ind under udspændte Snore ; thi det volder
en haard Forløsning. Thiele.III.Sl. Hvis
Fødsel foregaar uden Indgriben udefra,
kaldes det en naturlig Fødsel, medens vi
i modsat Fald taler om Forløsning ell. kun-
stig Forløsning. Sal.UX.268. Naar Forløs-
ningen var nær, afgik der Ilbud til Jorde-
moderen. TroelsL.VIII.ll. Panum.252.
fbrloTe, V. [fmr'lø'va, -'lou'a] -ede. vbs.

-else (MO). {ænyd. d. s., ogs. i bet. „tillade'';

fra nt. verloven, tillade; egl. sa. ord som
forlove; foræld.) fritage for en tjeneste,

en stilling; tillade en at fratræde en stil-

ling; permittere; afskedige. Ikke heller

maa de, der eengang dertU ere velforord-

nede, uden vigtige Aarsager . . letteligen

forløvis. DL.2—9—1. 'Jeg stak mit Sværd
i Balgen

|
Og forløved mine Mænd.Winth.

HF.149. det udskrevne Mandskab, der for-

medelst Svagelighed forløves. MB. 1833.

280. 7 landsknægte forløvedes, medens 14

nye blev hvervede. ADJørg.III.234. \\ ogs.:

give midlertidigt fri fra en tjeneste; give
orlov (jf. forlove 6^. Naar Signal gjøres

for Sejling, skal alle, som ere commande-
rede, eller forløvede, i Land (0: har land-

lov), strax begive sig om Bord. SøkrigsA.

(1752).§564. da han havde forsynet sig
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med fornødent Mandskab til at besætte
Vagterne, blev alt det øvrige Landsfolk
forløvet at drage hiem.PNSkovgaard.IiS.
87. Han er forløvet paa et halvt Aar.
IdO.

II
i forb. m.præp. af ell. fra, der be-

tegner den stilling, hvorfra nogen afskediges.

Ingen maa fra Øvrigheds Bestilling for-

løvis, uden det skeer med Kongens ud-
trykte Bevilning. DZ.5—4

—

2. om nogen
af sin Tieneste siden bliver forløvet og
han dertil er dygtig, kan den satte Værge
ham det igien efter Loven levere. Kam-
mer-RetsO't-dningen^^l%1720.II.§17. De, som
i Naade fra deres Bestillinger forløves,
nyde fremdeles den Rang, som de have
hsAX. Forordn.^*Iial746. MO. f uden prcep.:

han (blev), efter Ansøgning, sine Embeder
forløvet. KSelskSkrJX.639.
Forlevs-penge, pi. se Førlovspenge.
Form, en. [fmr'njj flt. i bet. 1—2 -er

("frnrmgr] (sj.-e. Holb.NF.II.57. Stuck.S.95),

i bet. 3 -e [ifmrma] (»jældnere -er. 2MosJ25.
29(Chr.Vl). \Vagn.Tekn.94.117. FrkJ.Kogeb.
124.jf. Saaby.''), (ænyd. glda. form ell. forme
(Mand.45. Suso.5), sen. oldn. form (n.), lige-

som eng. ty. form (mnt. mht. formeg, fr. for-

me a/" lat. formå)
1) om den maade, hvorpaa en tings

(et stofs) bestanddele er ordnede og for-
bundne. 1.1) om den maade, hvorpaa et stof
er afgrcenset i forhold til omgivelserne ; ydre
beskaffenhed i rumlig henseende; om-
rids (og yderflader ); skikkelse. For-
men af Bordet. Eøyf<g.S.182. Et merkvær-
digt Phænomen ved Legemernes Sammen-
hæng er den bestemte Form og Figur,
som al Materie antager, naar den er i

Stand til at følge Cohæsions-Kraftens Virk-
ning sUlene. AWHauch.(1799).31. Man kan
tale om Formen af en Lysestage og af et

Taarn, af en Blomstervase og af en Karet
o. s. \.PEMxdl.^216. dette Ansigts Form
er en smuk Oval; denne Fod har en smuk
YoTm.smst.217. 'Rundtom dem Bjerge og
Dale

I
I selsomme Former laae. CKMolb.

SD.24. *et Barn med Kvindes Form. SopA
Clauss.M.lO. (fagl., nu næppe br.:) Form .

.

betegner ved Hesten dens Legemes ydre
Omrids, og bruges, naar man paa en kort
men omfattende Maade vil betegne He-
stens hele udvortes Bygning. MilTekn O.

Il
t flt. om det menneskelige (især kvindelige)

legemes (mere fremtrædende) linier; legems-

former, (en) Baldragt, der isærdeleshed
fremhævede hendes yppige Former. Jn^.
EF.V.IO. selv hviler hun ved mit Bryst,
let, uden legemlig Tyngde; de bløde For-
mer berøre mig neppe. KierkJ.378. I Fi-
gurerne selv, deres Former, deres Be-
vægelser, deres hele Fore, er der ikke
mindste nationale Karakter-Modsætning.
JLange.ST.122.

\\
(æstet.) m. h. t. bildende

kunst: om gengivelsen af tingenes ydre form.
8a.MF.342. i vor tids malerkunst tilside-

sættes formen for farven •
|| ofte i sammen-

ligningsudtryk, der angiver, at noget frem-

træder med samme ell. lignende ydre beskaf-
fenhed (skikkelse) som noget andet (navnltg
i ssgr. som Bølge-, Kors-, Kugle-, Tenform
(jf. formet, -formig^ ell. i forb. m. præp. af

ell. sjældnere gen.; især i udtr. i (sj. under^
form af^. at fremmede ikke sKulde . .

slaae onde stykker (o: daarlig mønt) udi
form af Danske marker, giorde Hans Majt.
1618. nye mynte \oye.EolbJ)NB.611. Denne

10 Kirke er bygget i Form af et Kors. Gold-
schtn.NSU.Vll.241. jf til bet. 2: (afhandlin-
gen) er skrevet af Plato, under Form af
en Samtale. HorrebJl.236. Afgivterne (sy-

nes) at have havt Formen af frivillige Ga-
YeT.Mynst.Bispepr^l852).16. en Læskedrik
i Form af (o: bestaaende af) en halv Bajer.
Schand.SFJ.ll. Hvad (svigerfaderen) efter
Brylluppet vilde tildele Jakobe i Form af
Medgift . . skulde hun selv alene raade

io over. PontLP.V11.22. 1.2) (filos.; ofte m.
overgang til bet. 2) indbegreb af en tings
egenskaber, nu iscer af ydre, overfladisk
art, ofte som modsætn. til dens indre væsen.
denne (o: en daarlig embedsmand) veed ei

at skielne imellem Ret og Uret, imellem
Væsen og Form. Mall.G.37. (det) er For-
men, hvori vi skal kjende Aanden, thi In-
gen har endnu seet Sjælen udenfor Le-
gemet; og . . den Aand, som ikke afspeiler

30 sig i en Form, existerer ikke for vor Be-
tragtning. Seti.Pros.JJJ.^O^/'. 'enten (ha-
vet) er roligt eller stormer,

| Dets flydende,
bevægelige Masse

|
Er eet og smeltet sam-

men med dets Former. HrzJ).lII.48. For-
men, der gjør det ubestemte, forskjelsløse
Stof til et Forskjelligt . . et Virkeligt, er
da den eiendommelige Dyd, den fuldendte
Virksomhed, Sjælen i enhver ling. Rasm
Niels.Philos.Propædeutik.(1857).141. hos Ari-

40 stoteles (bliver) Formen liig med Tingenes
begrebsmæssige ideelle \ æsen. Brøchner.
PhilosophiensBistJ.(1873).150. 1 J) (fys.; jf.
bet. 2) om et stofs særlige beskaffenhed m. h. t.

massens tceihed og fasthed; tilstandsform
(aggregatform). Hag?1.60.

2) (uegl.) om særlig maade, hvorpaa tan-
keindhold, ytringer, handlinger, ledt
et system olgn. er ordnede og fremtræ-
der for erkendelsen; særlig (ydre) be-

50 skaffenhed ell. tilstand; art; fremtræ-
delsesmaade.2.i)ialm. Republiqvers For-
me ere enten ordentlige eller u-ordentlige.
Eolb.NFJI.57. En meget almindelig Form
for Børneselskab. Const.GE.65. den eien-
dommelige Form af (alm.

:

for) Religiøsitet,
der gjennemtrænger hele Pindars Digtning.
ABDrachm.(StSprO.Nr.80.17).

|| jf bet. 3.1.

vore (o: Eolbergs) Danske SkuesplU have
omstøbt disse Rigers Almue ligesom udi

60 en anden Yoxm.EolbÆpJI.429. Gram.Bre-
ve.225. 2.2) m. h. t. hvad der faar skriftligt

ell. mundtligt udtryk. 1 have været Syndens
Tienere, men ere nu af Hiertet blevne den
Lærdoms Form (1907: Læreform j lydige,
hvilken I have annammet.^o»i.6.i7. et Lov-
forslag (bliver) i den Form, hvori det er

42*
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vedtaget, at forelægge det andet Thing.
Grundl.(1849).§57. vi udtale . . i Følgesæt-
ningen (o : den logiske konklusion) den i For-
udsætningerne (o: præmisserne) givne Sand-
hed paa en ny Maade, under en ny Form,
og dette kan være ensbetydende med et

overordenlig vigtigt videnskabeligt Frem-
skridt. Krom.TS.^63. Det var dog ikke net-

op Bogens Form, der fængslede Per . .

det var Tanken, han forfulgte.PontLP.FJI.
97. *Tanker, som han ikke tænkte

|
men

fornam kun, uden Ords
|
Form og Klar-

hed.LCNiels.RR.56. Kontrakters Form.ffa-
ge.^257. den populære Bevidsthed tillæg-

ger Heiberg og hans Skole den Mening,
at i Poesi er Form vigtigere end Indhold,

og Oehlenschlåger og hans Skole den, at

Indhold er vigtigere end Form. Ruhow.Da.
liU.Kritik.(1921)7156. \\ tn. prægnant bet., om
det rette, rammende, (kunstnerisk) bedste ud-
tryk for en tanke olgn., især i forb. f aa form
paa: De spurgte mig om, hvorfor jeg tog
Afsked. Jeg har aldrig tænkt det klart for

mig selv; nu skal jeg se, om jeg kan faa

Form paa det. Schand.SB.95.jf. Levy.(Tilsk.

1918.11.425). samt: Paludan-MUUer er en
formens mester

| 2.3) om særlig optræ-
den ell. fremgangsmaade, især i over-
ensstemmelse m. vedtægt ell. forskrift.
Det var kunsFormerne i Deres Fremgangs-
maade, der vare fornærmende. Deres Hjer-
te er langt fra at ville fornærme nogen.
PAHeib.Sk.1.77. Casse-Extracternes sildige

Indsendelse . . er foranlediget derved, at

Batterierne . . i Følge mangeaarig Form,
først indkomme med deres Qvartals-Regn-
skaber . . den 21de i den paafølgende Maa-
ned efter Qvartalets \Jdgang. MR.1837.5.
For de politiske Former havde (Proudhon)
den største Foragt. NationaløkonTidsskr. VI.

119. At binde ensartede juridiske Hand-
linger . . til Iagttagelsen af en bestemt
Form frembyder ofte store Fordele. SaZ.*

VIII.476.
II

spec. om den rette (vedtagne)
maade at opføre sig paa i selskabeligt sam-
kvem; etikette (2) (jf. Formalitet 2). da
Fru H. med stor Strenghed holdt over
den ydre Form, saa toge de ikke Logis i

samme Huus som A. Hauch.IV.436. hen-
des Følelser . . løb helt af med hende,
saa hun glemte de almindelige Former.
Tops.II.242. nu oftest abs., i ent. (m. præg-
nant bet.): et Brud paa Form og Høflig-

hed syntes (ham) en Slethed, en Forbry-
delse. Goldschm.IV.56. man (beklagede sig)

for en Forms Skyld, men i Virkeligheden
var man ikke utilfreds. £)rac^m.yT.55. du
maatte da gjøre en Visit der — det er
Folk, der holder paa Formen. Gjel.GD.165.

(jf. bet. 2.2:) et Salvo Titulo uden paa et

Brev: det maa være tilstede for Formens
Skyld. Gylb.III.199. sjældnere i ftt: Han
brød sig ikke stort om „Formerne", Con-
venientsen. HZaars&.M. 76. 2.4) (sport.) le-

gemlig, ved øvelse udviklet tilstand, der gør

en skikket til udførelsen af en bestemt idræt;

(resultat af) træning. Udtrykket Form
(sigter) i Væddeløbssproget udelukkende
til, hvad Hesten er i Stand til at præstere.
Vædløb.24. Hvilken Rytme eller „Form",
som man siger om Idrætsmænd, der er i

TTæmng.ViUiAnd.HS.98. især i udtr.være,
holde sig i (god) form olgn.: Det gæl-
der at finde sig en Ligevægt . . Mellem
Underernæring og Fedme. Saa holder man

10 sig i alt Fald i Form. ORung.P.76. Bønne-
lycke.Sp.l55. det bliver stadig vanskeligere
og vanskeligere at holde Hundene i nogen-
lunde Form. KnudRasm.G.405. || overf.: jeg
maa sige, for et halvt Aar siden, i Wien, —
hun var i Form, som jeg sjælden har set

et Kvindemenneske. Figur, Teint, Smyk-
ker, Toiletter, — første Klasse helt igen-
nem 1 /SwLa.Fif.14. især om aandstilstand

:

fuld kraft („vigueur"); (paa) højde med
20 sig selv. Er der noget (komponisten A.) ikke

er, saa er det altid „i Form". PoU^/iil920.
6.sp.4. han passerer (sin 70 aars fødselsdag)

i saa god Form, at der er al Føje til at

imødese endnu en Række Arbejder fra

hans Haand. BerlTid.^hl921.Aft.3.sp.4. 2.5)

(bot., zool.) afvigende individgruppe; (af)-
art; underart. Brombærklyngeren ud-
mærker sig . . ved sin Formrigdom, thi

der findes . . mere end tyve Former.CFaM-
30 pell.S.54. Af begge disse Slags Organismer

er i Tidens Løb Formerne bleven stadig
talrigere. VilhRasm.VU.214. 2.6) (sprogv.)

om de forsk, maader, hvorpaa det enkelte

ord fremtræder i tale ell. skrift (spec. om
bøjningsform ell. verbets „genera", jf. u. Art
5.1j. I henseende til Formen bliver da et-

hvert Verbum Transitivum og Intransiti-

vum kaldet enten Activum eller Passivum.
Høysg.AG.62. Ordene og deres Former.

40 Mikkels.Sprogl.145. bestemt, ubestemt form,
se bestemt (3), ubestemt, jf. fx. Afhængig-
heds-, Bøjnings-, Eje-, Handle-, Lide-,

Nævneform.
3) m. konkr. bet. 3.1) redskab, hvor-

efter en ting dannes i en vis form (i.i).

du skal giøré former (1871: Fade^ dertil

(o: til skuebrødsbordet).2Mos.25.29(Chr.VI).
*Den Dannelse som med en Form af Blik

|

Du trykke kan paa hver en Marvebud-
so ding. Oehl.T.199. FrkJ.Kogeb.14. jf. Hatte-,

Kage-, Oste-form ofl. \\ spec. om det hule
rum (og dettes vægge), der ved støbning
opfyldes m. plastisk ell. størknende masse;

støbeform. vAph.(1764). det støbte Bil-

lede, hvis Skikkelse og Skiønhed Formen
endnu dølger. Molb.Indl. 5. JPJac.I.271.
Hannover.Tekn.15. falsk, forloren form, se

IL falsk 3.4, forloren 3. billedl: *(lykken)

vil allerhelst sit Bly | I slige Former støbe.

60 Falst.109.
II

(især dial.) rammeværk, hvori

tørv, ler olgn. dannes. Feilb. 3.2) (bogtr.)

eql.: ramme, hvori en vis mængde sats er

fastspændt (til rentryk) ; nu: den i ramme
sluttede sats. (han) lod forskaffe saa

mange Bogstaver som den heele Bibel

kunde sættes ud med, saa at Bogstaverne
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altid i deres Former kunde blive staaende.

Borrebye.TF.686. Sætte, trykke, aflægge
en Form. vAph.(1764). Noget af Skriften

har forskudt sig i Formen, FSO. Sætteren
(skal) samle Formen af de enkelte Typer,
Sal.III.26o. 3.3) iS^^Øf (udfodring paa vind-

hul), hvorigennem blæsten ledes ind i en esse

olgn. Blæsebælg med Form. MR.1832J57.
Wagn.Tekn.94. TeknMarO. 3.4) ^ f den del

af en løbegrav (sape), som enhver af en bri-

gades fire første sapører skal udgrave. Mil
TeknO.
Form-, t ssgr. ['foorm-] 1) af Form,

især (hvor ikke andet bemærkes) af bet. 1.1,

undertiden (jf. FaQon-j om (hvad der har)

en særlig, kunstig form (se fx. Form-due,
-frugttræ, -kul, -træ^' m. h. t. sideformen
Forms- se u. Formlighed. 2) af forme,
se form-bar, -bræt, -ler, -lys, -maskine,
-masse, -sand, -ske, -tørv,

formaa, v. [fmrimå-] præt. -ede ell. f
•dde (Eolb.Hh.II.165. sa.Kh.606. vAph.

(1764)), t -tte (DL.5—2—71. 4Mos.l4.16
(Chr.VI)); part. -et (f -d. vAph.(1764)).
vbs. -en (s. d.). (glda. formu(gh)e, æda. (2.

pers. ent. præs.) format (AM.); dannet efter

mnt. vormogen (ty. vermogen^ af VI. for-

(6) og maa, j/. Formue, formuende; ordet

tilhører overvejende skriftspr. og højere tale-

spr., jf. dog FeilbJ.349.IV.155)

1) i alm.: have evner, kræfter, styrke til;

evne; overkomme, l.l) m. flg. inf., pron.,

adj. i intk., substantivisk mcBngd!es-udtr.(eU.m.

underforstaaet inf.): kunne; mægte, end-
dog Faderen tinglyste (barnet) og skiødte
det alt det, som hånd meest formaatte.
DL.5—2—71. Herren , , formaaede (Chr.

VI: formaatte^ (ikke) at føre dette Folk
ind i det (forjættede) Lsmd. 4Mos.l4.16.
*(han) ej formaar en Palt

|
Til det ge-

mene G2ivn.Falst.123. 'Saa døde jeg i

Eliel — hvor alting snorker
|
Alt hvad det

evner, og formaaer, og aarker,
]
Paa tydsk.

Bagges.Ep.251. *(fuglene) prise Vor Herre
saa godt de tormasie. Ing.RSE.VIL236.
•Ved egne Kræfter lidt vi kun formaae.
Hauch.SDJI.50. *Hende vi elske, mens
Hjertet det slaaer;

|
hende vi prise, mens

Læben loTma2iQX.E.ostr.SpTJ.l. Næste Mor-
gen blev den stakkels Forulykkede be-
gravet med al den Høitidelighed, vi for-

maae omhord. StBille.Gal.ni.239. Hvorfor
knæler jeg ikke ned og beder: Fader?—
Men endnu formaar jeg det ikke. Ponf.
LP.VlI.lol. især i udtr. tage til takke
(med) hvad huset formaar olgn. Holb.
Abrac.I.l. WessJi.bF.94. han (kaldte) paa
sin Kone, der . . satte frem, hvad Huset
formaaede. Blich.II.279. Drachm. UB.332.
Feilb.

II
ordspr. (nu næppe br.): den skal

altid bukke som minst formåer. Moth.MlS.
VSO. jf. Mau.1073. 1.2) (sj.) have raad
til. Men formaaer hans Haand ikke et Lam,
da skal han . . fremføre to Turtelduer.
3Mos.5.7. 'Paa et Vadmels Tæppe, under-
strøet med Halm og Straa,

|
maa vi Krop-

pen strække; Dynen kan vi ej formaa.
Cit.caJ840.(AarbSorø.l912.70).

2) virke ell. have indflydelse i en vis

henseende. 2.1) have (større ell. mindre) ind-
flydelse; gælde ell. (kunne) udvirke
(noget hos nogen) (iscsr efterfulgt af præp.
hos, sjældnere af, i eU. over^. i Christo
Jesu formaaer (1819: gielder^ hverken om-
skærelse eller forbud noget, men troen.

10 Gal.o.6(Chr.VI). om jeg kand formaa no-
get hos Herren, da skal vi min Troe lade
henge en Poet hver Dag. HolbA.rabJ.3sc.
(Frederik II) giorde Forslag for meenige
Danmarkes Kigens Raad . , at udvælge .

.

sin Første-fodde . . til at blive Konge .

.

efter hans Død: Hvilket hånd og af dem
formaade. Slange.ChrIV.5. hun kunde hver-
ken med det Gode eller det Onde for-

maae noget hos sin ubøieUge Fader. Æn-
20 gelst.Qvinaekj.114. Stjernerne formaae In-

tet over vor Skjæbne. Goldschm.NSM.IV.
201. e.br. (sj.:) M. var ikke Mand for at

modstaa Spørgsmaal, medens han dog ikke
formaaede over sig selv at give en alde-

les tydelig FoTklanng.sa. (1908).VI. 327.
2.2) t være aarsag i (til); (kunne) be-
virke. Ørets Structur kan formaae, at vi
høre. Suhm.n.lOO. 'Ey Tidens matte Haand
hans Død foTmsiaeT.Oehl.PSkrJ.283. 2.3) m.

30 person-obj.: bevæge (en til at gøre noget);

faa (5.3); overtale; i forb. formaa (en) til

^t uden præp. tU^ m. flg. inf. ell. m. et pron.
(det) som erstatning for inf. Jeg har for-

maaet Penia at opholde sig lidt uden for
Stads-Porten. fl^oi6.PiM<.F.5. der er ingen
. . Ting i Verden der kand formaa mig
tU at vHde ham \&\. KomGrønneg.II.201.
Jeg haaber, at (brevet) skal formaae Dig
til at opsætte Din Jiom. PAE:eibMJ.66.

40 Han kan ikke formaaes dertil. VSO. D&H.
jf. (sj.): *Hvorfor siger du, at Avind

| Til
Satire (o: til at satirisere) mig formaaer.
Heib.PoetJX.418. nu især i udtr. som ikke
være (til) at formaa til: Paven ., var
hverken ved Bønner eller Løfter at for-

maae tU at vige et Skridt fra den Er-
klæring, han . . havde giort. EngelstJ'hil.

135. Etlar.SB.150. i udtr. lade sig for-
maa til: lod Kongen sig dertil overvinde

90 og toTmdiae.Slange.ChrIV.1020. MO. refl.:

Han kunde intet formaa sig til at svare.
LivetsLygtemænd.(1902)J56. 2a) pari. for-
maaende bi-ugt som adj.: indflydelses-
rig (jf. Formaaenhed^, Kierk.VII.409 (se

u. Formaaenj. En meget formaaende Em-
bedsmand. MO. han (vil) kjøre om med
mig til nogle af de formaaende Vælgere
her i Omegnen. Hostr.EJI.3. e. alm.
Formaaen, en. (vbs. til formaa; jf.

60 dog ty. vermogen, evne. kraft, styrke; sml.

Formaaenhed) 1) CP til formaa 1: kun-
n en; evne(r).ved(eksperimentalpsykologien)
har (man) kunnet „kortlægge" Folks sjæle-
lige Formaaen i en hel Mængde Retninger.
BogensVerden.l922J81. 2) (sj.) til formaa 2:
indflydelse; formaaenhed. ved Hjælp
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af en meget formaaende Graver . . ind-
tage vi hver sin Plads (i kirken) i For-
hold til vor særlige Formaaen i Samfun-
det. Kierk. VII.409. CP Formaaen-hed,
en. (til præs. part. formaaende (se formaa^;

jf. dog ty. vermogenheit (sv. formogenhet)
samt Formaaen, Formuenhed) det at for-
maa noget; det at have evne til noget ell.

indflydelse paa nogen (noget). SorøSaml.II.
187. hvad . . af de . . bestemte Fonds, efter

deres befindendes Formaaenhed, skal uå-
reåes. MR.1787.124. hvis den retfærdiges
Bøn formaaer meget, da maa denne dens
Formaaenhed aldrig være os vigtigere,
end i det vi bede for (kongen). Rahb.Me-
tis.156. det (er) ikke sagt, at man har lige

Formaaenhed til at faae Pung og Skuffe
oplukket ved anden Leilighed. HiV^C/aws.
(Dagbl.V2l860.1.sp.2). der er . . Forskjel ..

paa en fangen og en fri Konges For-
maaenhed. ÆTFjBiw.iVF. 79. (hans trang til

løftelse) spænder hans Evner til den yder-
ste Grad af deres Formaaenhed. Æ;fi"an-

nover.SvK.57.
Formaal, et. ['fmrimå'fj flt. d. s. (jf.

SV. foremål, no. fyremaal; dannet i nyere
tid af V. for- og Maal; i bet. 2 næppe æl-

dre end ca. 1750, jf. Rahb.Min.l795.I.146)

1) t til V. for- 1: udgangspunkt. For-
mål . . Er begyndelsen af det sted, mand
skal gøre noget fra. Moth.M38. Høysg.S.
Aa7': 2) til V. for- 6: genstand for virk-
somhed. 2.1) (nu sj.) genstand for be-
tragtning ell. fremstilling; teoretisk
objekt. Hjordvard, hvis Søn denne For-
tællings egentlige Formaal er.Bagger.I.
173. (denne læsebog har) ogsaa for selve
Modersmaalets Vedkommende . . været
Formaal for den største Opmærksomhed,
saaledes at det overalt kunde fremtræde
i en . . ægte dansk Form. NCRom.Læsebog.
111.(1887).Fort. 2.2) genstand for virk-
somhed ell. stræben; forestilling om,
hvad man skal virkeliggøre ell. (sjæld-

nere) tage i besiddelse; hensigt; øjemed;
ende (I..').2); endemaal (mods.Mxååéi). de
virkelige faderløse, moderløse (er) i de
folkerigste Stæder ofte Eremiter, forladte,

tiest uvidende om Landets Sæder, og der-
for alt for ofte bedragne, alt for ofte et
Formaal for Nedrigsindede. JSio. VI.287. den
mandige Alder gaaer sædvanlig over til

det choleriske, og da bliver Æren For-
maalet for Sielens Drifter. Basth.(Rahb.LB.
1.431). Enhver Sands har sit Formaal i

Tilegnelsen af Noget. neib.Pros.II.359. En
Skribent, der ikke arbejder paa Bestilling,
har til Formaal at udtrykke sit Væsen o^
fremstille sine Idealer. Brandes.MB.Forord.
alle rent menneskelige Formaal og Be-
stræbelser. Pont.LP. VII.59.
formaale, v. [fmr'må-'la] -te ell. f -ede.

(ænyd. d. s.; sj.) maale forkert (sig selv ell.

anare til skade). Moth.M37. Skipperen for-

maalede mig fire Skiepper Korn. Kræm-
meren har formaalet sig to Alen Tøi. FSO.

nu kun refl. uden tings-obj.: skrædderen
sagde, han behøvede 6 meter, men han
maa have formaalt sig

j

t formaals, adj. (glda. d. s.; efter ty.

vormals) fordums; forbigangen. *En
Cæsar kom, og saae, og vandt, | I For-
maals Tidens Dage. Fasting.(Rahb.LB.I.

Formaals-, i ssgr. ['fcnrimå-'ls- ell. (i fa-
10 stere ssgr.) -måls-] a/" Formaal 2(2). CP -aar-

sag^, en. (filos.) formaal, opfattet som aarsag;
især: endemaal for udviklinger (i naturen),
opfattet som aarsag til de stedfundne foran-
dringer; hensigtsaarsag. Larsen. CP -los,
adj. Brandes.IV.76.X.485. Drengene kred-
sede over Pladsen som Svaler, i formaals-
løst Løh. AndNx.PE.I.147. ogs. om hvad der
menes ikke at (kunne) føre til opyiaaeUen af
et formaal: formentlig resultatløs; unyttig;

7a meningsløs. Arbejderne erklære det . . for
formaalsløst atter at give Svar paa en
gjentagen Henvendelse om at gjenoptage
Arbejdet uden Betingelser. MøensAvis.^^li
1897.2.sp.4. jf.: For (romantikerne) er For-
maalsløshed et andet Udtryk for den
romantiske Genialitet: det geniale Men-
neske lever uden bevidste Hensigter. jBran-
des.IV.215. CP -tjenlig, adj. (vist dannet
af Erik Bøgh, se HjælpeO. samt DagbWi

30 1877. 2. sp. 1) hensigtsmæssig. Tops. III. 21 7.

Bang. DuF. 442. (fyrsten) finder det for-

maalstj enligt for Riget at isolere sine fy-

rige Fjortenaarige. jr.Jens.SÅ;.^.?. jf. For-
maalstjenlighed. KHjorth.Retskrivnings-
spørqsmålet.(1886).14.

For-mad, en. [V.2.8] 1) (mods. Efter-
mady første ret i et middagsmaaltid paa to

(ell. tre) retter (i alm. bestaaende af skemad).
LEft.1810.98. Hostr.Int.l6. VortHj.IIl.86

40 (se u. Eftermad/ Kogte Rødspætter . . skal
gives til Formad uden Suppe foran, eller

som daglig Eftermad. Const.Kogeb.40. Feilb.

2) (foræld., sj.) maaltid, som indtages om
formiddagen; frokost. Museum.l892.i.92.
formageret, part. adj. [fmr'ma'qra^,

-'maq'rai] (jf. ty. vermagern; l.br.) afmag-
ret. *En formavret Grinebider (o: knokkel-

manden),
I

Der nu æder Kiød som Høe. Bag-
ges.IV.218. hans Hænder var endnu mere

50 tossede, gule og formagrede end nogen-
sinde ioThen.AKohl.MP.II.232.jf. Feilb. u.

formægret.
CP formal, adj. [fmr'ma'fl adv. -t ell.

(nu især spøg.) m. lat. endelse: formaliter

[fcor'ma-'litar] (Holb. Paars. 62. Handels O.

(1807).69. Meyer.), (af lat. foTma\is;egl. sa.

ord som H. formel; især i videnskabeligt spr.)

adj. til Form: som angaar formen; især

til Form 1.2 og 2.2 (jf. H. formel i;. Verset,

60 skiønt det er formaliter meget slet, saa
er det materialiter ypperligt. Holb.Er.IV.4.

Ved en Daase f. E. er Guldet det Materiale,

Formen eller Arbeidet det Formale..7jBarfen.

FrO.I.137. PalM.I.4l. Dr. Faust, der har
sin Tids . . videnskabelige Dannelse, over-
faldes af Lede ved dette rent formale
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Studium, som ikke blot i Filosofi og Teo-
logi, men selv i de praktiske Videnskaber,
Jura og Medicin, er uden Liv og Virke-
lighed. VUhAnd.GoeJ.o. formal Dannelse
(o: i logisk, matematisk, mekanisk og sprog-

lig, mods. navnlig i historisk og naturviden-
skabelig retning). Meyer. (jf. formalistisk^.

(Heibergs kritik) er i det store og hele for-

mal og teknisk. Rubow.Da.litt.Kritik.(1921).
123. H (sj.) til Form 2.3, d. s. s. I. formelig
1.1. Naar vi . . har masacreret de fleeste

hid og did paa Gaderne, skal vi formaliter
beleyre B.egentzen.ffolb.Tyb.V.6.

I. formnle, r. [fmr'ma'la] -ede eU. (sjæld-

nere) -te. vbs. -ing (Forordn.'/i 1797. §804.
Tops.III.86. LandmB.n.l24) eU.-nmg(Opf
B.*JJI.2.55). (efter ty. vermahlen ; især møl.)

sønderdele (kom, sukkerrør, papir osv.) v.

hj. af kvæmsten olgn.; male (fuldstæn-
digt). Moth.^F397. Heelt og formalet Korns
Vægt. Forordn.^U1797.§31S. Behandlingen
af det Korn, der formales, og det Korn,
der alene knuses. LandmB.II.124. (en kusk
havde) i Krigsministeriet . . afhentet et Læs
gammelt Makulatur tU Formaling. BerlTid.
^yi,1904.MJ2.sp.o. Der blev i Aarets Løb
formalet 62V« Mill. Pund Rør. Pol.''/ul906.

2.sp.7. billedl.: vor Tanke er bleven et

evigt klaprende Mølleværk, der straks for-

maler vore Inåtvyk. Pont.F.II.254.
II. formale, v. [fmr'ma'la] -ede eU. (sj.)

-te (KunstmusA.1917.23). (ænyd. d. s. i bet.

„(af-, paa-, ud-) male", jf. mnt. vormalen
(ty. vermalen^; især fagl.) berøve (et maleri
eu. motiv) friskheden ell. den oprinde-
lige karakter ved gentagen behandling.
De skulde blot se Studiet dertil, det er
langt friskere . . det udførte Billede er
unægtelig blevet noget „formalet". ./Lan^c.
III.160. smaa Huse, der ligger ensomt op
under Skoven . . gør (ikke) noget Indtryk
paa mig, det er, ligesom de er formalede.
VilhAvd.AD.lM.
formaledide, v. [fcnrmala'di'da, ogs.

-"dia'a] -ede. iglda. d. s. (GldaBib.539); fra
mnt. vormaledigen (ty. vermaledeien^* af
lat. maledicere; j/. benedide ; nu kun (1. br.)

foræld, ell. spøg.) forbande; næsten kun i

perf. part. formaledidet (i best. f. ogs.

-dide: RCAnd.Breve.1.27. CKMoW.Breve.
138), som udtr. for vrede, forbitrelse, ær-
grelse: forbandet; forbistret. 'Med den
formaledidede Paryk, | Mig tykkes tidt,

at jeg har Hatten paa. Oehl.XI.262. gid
jeg kun snart maatte vende Ryggen til

det formaledidede KTastTxip.Blich.IV.77.
Den formaledidede Tid, man dog var for-
dømt til at leve i. KLars.PT.o5.
formalisere, v. [fmrmali'se'ra] -ede

eU. (1. br.) -te. (fra fr. (se) formaliser; afl.

af formal) 1) (sj.) lægge (for) megen
vægt paa (ydre eU. sproglige) former.
Meyer. 2) (nu 1. br.) refl.: formalisere sig
(over), føle sig stødt ell. krænket i sine
interesser (over); gøre ophævelser (over);
dadle. Adskillige Purister have formali-

seret sig over disse mine Anmerkninger.
Holb.Ep.V.42. jeg (undskyldte) mig for at

snapse. Da man nu . . begyndte at formali-'

sere sig derover, (sagde jeg): naar jeg drak
Brændeviin, drak jeg det aldrig auf Fugle-
glas. fiaW>.£.//.i4. En „vel fornemme"
Mand . , formaliserede sig engang over
„alt det Væsen", der blev gjort af Thor-
valdsen. CBervh.XF.I.4.5. HolbergAarbog.

10 1920.137. O Formalisme, en. [fmrma-
'lisma] (fra /V.formalisme ^/y.formalismus^;
afl. af formal) adfærd ell. tænkemaade,
som lægger overdreven eU.udelukkende
vægt paa det formale (formelle). Aa
hvad du siger er jo blot Formalisme. Hostr.
SpT.II.3. han (var) en heftig Modstander
og Bekæmper af Heibergs Formalisme.
Brandes.XlV.436.

I|
spec. (filos., 1. br.): Icere

ell. system, som fornægter materiens eksistens.

20 Meyer. C) Formalist, en. [fmrma'lisrf]

flt. -er. (fra fr. formaliste (ty. formalist^;

afl. a/" formal) person, som lægger over-
dreven vægt paa det formale (for-
melle); person som hænger sig i for-
maliteter. JBaden. FrO. Han (o: Favre)
var en Lovens og Ordenens Mand, men
han var ingen YoTmiWst. Brandes.NG.89.
EHeni-ic1is.MF.II.54. (hvirvelvinden) smit-
ter med sit sprælske Humør, saa selv

30 den stiveste Formalist bliver foraarslind i

Ryggen. Riget.V5l913.4.sp.l. O formali-
stisk, adj. [f<nrma'lisdis^] adj. til Forma-
lisme og Formalist. Med Ny-Humanismen
forsøgte . . Latinskolen at gøre den store
Vending fra en ensidig formalistisk til en
aandsdannende Skole. NBang.Opdragelsens
Hist.(1899). 164. (regeringen) vikler sig paa
den ene Side ind i formalistiske Modsigel-
ser og er paa den anden Side pedantisk

40 iuTidisk.DagNyh.-^/9l922.11.sp.5. forma-
liter, adv. se formal. Formalitet, en.

Sfmrmali'te-'rf] flt. -er. (.//". ty. formalitåt, fr.

ormalité, mlat. formalitas; afl. af formal)
om vedtagne, ydre former (2.2-3) eU.

formler, som iktee vedkommer en tingsegl.
væsen. 1) (især jur.) om de formelt korrekte
og nødvendige (bi)onistændigheder ved en (ad-
ministrativ, processuel osv.) fremgangsmaade,
et aktstykkes affattelse olgn. jeg (o: en sag-

so fører) er en af de sterkeste her i Byen i

Formaliteter.iroZ6.5ars.F.o. (aktstykket) har
sine vedbørlige Formaliteter, og kand i

ingen Ting disputeres. KomGrønneg.II.282.
Endelig kunde der maaskee, i Henseende
til Formaliteten, være noget paa denne
Giernings Beviis at uåssetXe.Stampe.II.120.
Heib.PoetS.(1848).VII.159. uden retsUge
Formaliteter, ittdt;. 2) om sociale, selskabe-

lige olgn. vedtægter; (dagl. ofte nedsæt. :) tomt,

60 generende, unødvendigt omsvøb, han vilde
uden ringeste Formalitet have gaaet lige
til veTks.Holb.Herod.108. hånd har rigtig
nok faaet en Kurv, og det med alle til-

hørende Formaliteter. KomGrønneg.ITI.34.
Wess.33. vi drak Dus med aUe Formaliteter.
BaggerJ.68. Præsentationen blev udført
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med al mulig Formalitet og med mange
Buk. Goldschm.VI.o. 'Formalitetens stive

Dragt
I

Som Offer var for Vinen bragt, —
|

Man mored sig ubændigt Drachm.JD.86.
I. For-mand, en. se Foermand.
II.Formand, en. ['fcoriman'] Høysg.AG.

12. i ssgr. [if(nrman(')(s)-] flt. -mænd. {æda.

d. 8. i bet. 3, sen. oldn. forma9r)

1) (til V. for- 1; mods. Bagmand i) den,
som har sin plads (er opstillet, sidder osv.)

foran en anden (ell. flere). VSO. (skoledren-

gen) skulde have besudlet sin Formands
Trøjekrave med Sjpjt. Schand.UM.5. Legeb.
I.a.6.

II
(især ^ og gym.:) Gymn.(1828).

74. Børd.GK.45. Skyderegl.24.
|| ^ forud

sejlende skib. Et Stykke forude tilhøjre

saa's Lanternerne fra Formanden. J-JSToA/.

MP.II.32.
II (fagl.) ved landmaaling (mods.

Bagmand sp.l039*^). LandmB.1.256.
2) (til V. for- 2; mods. Eftermand 2) per-

son (mand), som forud for en anden har ud-
ført et vist arbejde, beklædt en vis stilling

(nu især et embede) olgn.; forgænger. Ken-
der det sig, at Efterkommeren strax efter

sin Formands (o: præstens) Død træder til

den fulde og heele Indkomst. DL.2—13—9.

Jeg (o: Per degn) har forbedret meget udi
Indkomsterne, og har det, som ingen af

mine Formænd havde, saa mine Efter-
kommere ikke skal bande mig i min Grav.
Holb.Er.1.3. min salig Formand i Embedet
(o: skolelærerembedet) maa have været en
Kloåria.n. Heib.Poet.II.51. Min Formand i

Ejendommen brød sig ikke om at for-

skjønne åevL.IIostr.EF.II.4.
||

("mt næppe
br ) om tidligere regent. Mall.SgH.686. *Gid
Alt, hvad af min Formand stiftet blev,

|

Ei under min Regjering maa forfalde.

Eeib.Poet.III.98.
|| f den, som tidligere (end

en anden) har været gift m. en kvinde; første

ægtemand (mods. Eftermand 3^. Moth.MoO.
Han har mange Børn med sin Kone, men
hans Formand havde ingen med hende.
ySO.

II (jf. Bagmand sp.l039^^; Y, nu 1. brj
første (tidligere) endossentpaa en veksel. D&H.

3) (tilY.ior- 4:) den, som staar i spid-
sen for ell. leder andre. 3.1) (nu 1. br.) den,

som anfører ell. befaler over andre i et be-

stemt foretagende; (an)fører. Vi have . .

befundet denne Mand at være . . Formand
(1907:FøTer) for de Nazaræers SectApG.
24.5. *de Sammensvornes Formænd.Pram.
(Bahb.LB.II.611). 'Formand for Neapels
Lazza.ToiieT.Holst.VI. 26. Formanden (ved

at ride sommer i by) eller Skafferen bød
Husmoderen til Dans, Goldschm.III.57. om
en kvinde: den yngre Deel af Damerne,
for hvilke Frøken Hansine var Forman-
den. Gylb.IV.127. overf.: *(Jesus) er den
Formand, vi skal kiende, | Hvo ham kun
følger huld og troe, | Hans Trængsel faaer
en salig Ende. Brors.197. smst.9. *Bliv For-
mand, store Mand, vi følge efter. Sceners.

(Bahb.Min.1786.IV.475). 3.2) den, som er

valgt til leder af en forening ell. lign. sam-
menslutning, en (politisk, kommtmal osv.) re-

præsentation, et udvalg olgn., og som fører
forsædet (præsiderer) ved forhandlinger osv.

de tvende Formænd for de 32 Mænd (o:

Kbh.'s byraad).MB.1714.269. En af de æld-
ste og dygtigste Mestere skulde udnævnes
enten aarlig eller hver andet Aar, som
skulde bære Navn af Formand for Gjørt-
leme. Beskr.^^/al738. Ethvert Thing vælger
selv sin Formand og den eller dem, der

10 i hans Forfald skal føre Forsædet. Grundl.
(1849).§64. Formanden for Sogneraadet .

.

udbragte min Skaal. Schand.UM.7. at blive
Formand for den stedlige Afholdsforening.
Pont.LP.VII.63. (nu 1. br.) om den præsi-
derende i en kollegial ret : Nørreg.Privatr.V.
81. Højesteret . . bestaar af en Formand
(LovNr..325^6 1919. §38: Præsident; og 12
andre Højesteretsdommere. LovNr.90^^1*.
1916.§2. f om præsidenten i en republik:

20 Kierk.XIl.208. || ogs. om kvinder (jf. For-
mandindej; „Jeg er Formanden (o: i en
kvindeforening),"' sagde . . en Ungpige.Ban^.
DuF.193. Pol.'>/8l906.3.sp.6. \\ hertil fx. For-
mands-emne (Dagbl.^lil907.2.sp.2), -klokke,
-skifte, -sæde. 3.3) den, hvem det er overdra-

get at lede ligestillede ved et bestemt arbejdes

udførelse; spec. d. s. s. Arbejdsformand. Ar-
beiderne ved Alun- og Vitriolværkerne
ere . . Bjergfolk, der i Almindelighed be-

30 styres af en Formand. Hallager.158. San-
demændene ere altid Formænd ved Bjerg-
ningen. PiVSfcov5'aard.5.i45. Hver Morgen
mødte Arbejderne op i Masser, Formæn-
dene tog dem ud de havde Brug for. And
Nx.PE.III.233. Teknologisk Institut ud-
sender . . en ny Udgave af „Formands-
bogen". Den giver . . Oplysning om alt,

hvad en „Formand", Schach-Formand, Ko-
lonne-Formænd osv., har Brug for ved

40 Beregning af Jord- og Betonarbejder osv.

FolketsAvis.^^/iol921.1.sp.3.ombaadsformand:
den paa (Skagen) stationerede Rednings-
baad og det til samme hørende faste Mand-
skab, hvis Formand Lars Kruse har været
i en Række Aax.Drachm.LK.79. AndNx.
PE.I.2. Jgi ^ den, der staar i spidsen for
en gi-uppe soldater ell. matroser, som spiser

sammen osv. : den til Madens Hentning ud-
tagne Formand er ansvarlig for, at ingen

50 Uvedkommende blander sig i Kammerat-
skabet. i¥i2.i859.97.,//. Baksformand.

II ^
(indtil 1919) betegnelse for den laveste under-

officersgrad i søværnets haandværkerkorps ell.

fabriksafdeling (mods. Kvartermand;. Sal.

XI.136.
formandig, adj. ['fcorimanWdi] (vist

kun spøg., 1. br.) adj. til II. Formand (3.2).

det som . . fik Hr. Berg til med forman-
dig Indignation at gribe Tordenkilen.i)a^6Z.

60 ^hl886.1.sp.2. Formand-inde, en. (især

spøg.) kvindelig formand (II.3.2). Bang.DuF.
204. Brusende Formandinder for Ligaer
og ledende Verdensdamer. Cavling.L.224.

UgensTilsk.l911/12.66.sp.l. K. F. U. K.s For-
mandinde. BT.y6l921.9.sp.l. -skab, et.

[11.3.2] 1) O den egenskab (stilling, hverv) at
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være formand. Moth.M57. Hver skulde udi
sin Maaned føre Formandskabet og præsi-
dere. Slange. C'hrlV. 982. Han havde kun
liden Fordeel af sit Formandskab. YSO.
MO. D&E. 2) (foræld.) samling (udvalg) af
personer, som siaar i midsen for et fore-

tagende; bestyrelse; direktion. Et Formand-
skab af tolv PersoneT.Bahb/MO.). D&B.
jfSaUYni.478.
formane, v. [fror'ma'na] -ede eU. (sj.)

-te. vbs. (nu næppe br.) -else (lMakk.7.37
(Chr.VI). MothM63) ell. -Xng (s. d.). (glda.

d. s. (GldaBib.41.110); fra mnt. vormanen
(ty. vermahnen)) \)f indtrængende bede
om; bønfalde om. Præsten (skal) bede
oe formane Gud, at, saa fremt samme
Menniske lever, det maatte blive . . straf-

fet D£.^—9—2.3. jeg formaner dig ved
alt det, som heUigt er, at du aabenbarer
mig den heele Historie. fi^o/fe.F^s.F^. 2)

fremstille (en noget til advarsel ell. efter-

følgelse) eU. belære (en om noget) paa ind-
trængende maade; indskærpe. Jl f m.
person-(hens)obj. og gensiandssætn.: Og skal

Dommeren formane dennem, hvad Straf

der skal efterfølge, dersom de vidne Løgn.
DL.l—13—8.

II
(m. overgang til bet. 3; nu

1. br.) m. person-obj. og præp., især om: vi

sendte Timotheus . . for at styrke Eder,
og formane Eder om (1907: angaaende^
Eders Tro. lThes.3.2. »Strengt om Regel
og Klosterbud

i
Formaner dem Bispens

Stemme. Ing.VSt.248. 3) (iscer G)) paa en
indtrængende maade (navnlig ved frem-
hævelse af moralske (etiske, religiøse) hensyn
eU. følgerne af en vis handling olgn.) op-
fordre ell. tilskynde en til at gøre (ell.

undlade) noget; (søge at) bevæge eU. over-
tale en (ved alvorlige forestillinger); iscer i

udtr. formane en til (at gøre) noget (tid-

ligere ogs. uden til m. flg. inf. ell. aX-sætn.).

Menelaus (tog) Andronicum i eenrum, og
formanede (1871 : opfordrede^ ham, at man
skulde gribe Omas.2Makk.4.34(Chr. VI). jeg
stod paa Gaden engang, og formanede
Folk til Gudsfrygt. Eolb. Arab. Ise. (han)
formanede mig at vende hiem til min Fa-
der, og ikke opirre Guds Forsyn tO min
Forderxelse. Robinson. 1. 23. (hans) Fader
formaner ham til at skye den tillokkende
Ga.\a.thee.Ew.VL4. Jeg raader og formaner
dig derfor, at du lader dette bUve en evig
B.emme]igheå. Bagges.NE.389. *0 straf og
lær, forman og trøstl lng.RSE.VII.99. hun
vUde først ikke tage imod de betingelser,
men jeg formanede hende dertil

j For-
maning, en. flt. -er. vbs. tU formane (2
og (især) 3), ofte mere konkr.: ord (sjæld-

nere andre ytringer), hvormed man formaner.
naar Naturen er ond, saa hielper ingen
Formaninger til det goåe.Eolb.llJ.IV.7.
Jeg takker . . mine Forældre for god Op-
tugtelse og Formaning, som jeg haver ført
mig til Nytte allevegne, hvor jeg har været
i Verden. 8a.Ara6.i8c. Gunild bekræfter det
samme, dog med en skiult Formaning til

Birthe. Eu;.V.304. *(han) svarer grovt paa
venlige Formaning. Oehl.TJ.94. han (beJw^

vede) ingen Formaning . . om at holde sin

Tunge i Tømme. Eierk.VII.422. den Kraft
til Selvoprejsning, som hverken Trusler
eller Formaninger havde kunnet oparbej-
de hos Yjren.Pont.LP.VII.63. jf.: han
(gav) sig til at holde en blid Forma-
ningstalefor hende. Goldschm.HjlJI.589.

10 II
(relig ) i forb. herrens formaning,

egl.: belæring, forskrift, som stammer fra
gud; undertiden (efter Luther) brugt m. bet.:

formaning om at holde sig ttl gud olgn. op-
irrer ikke Eders Børn, men opføder dem
i Tugt og Herrens Formaning (1907: Her-
rens Tugt og Yormamng). Ephes.6.4. (en)
Trods, som hverken Tugt eller Tvang eller

Herrens Formaning formaaede at kueJ'onf.
LPJ.12.

20 t formasket, part. adj. {ænyd. d. s.;

jf. ty. vermasken) maskeret. Moth.M84.
overf. : saadanne formaskede Horer er Ver-
den nu bleven fuld ai. Høm.MoralJ.81.
For-mast, en. (1. br.) J, forreste mast;

fokkemast. Slange.ChrlV.21. MO. D&H.
O formaste, v. [fmr'masda] -ede. vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s.; dannet under paa-
virkn. fra mnt. (sik) vormeten (ty. (sich) ver-
messen^, egl. „formaale (sig)", overvurdere

30 (sig selv), af ænyd. (for)mastig (jf. forma-
stetj, se formastelig) nu kun refl.: formaste
sig ^t formastes. Falst.OvidJ.ll. Rahb.TUsk.
1798.548), vise sig ell. blive formastelig;
sætte sig op imod den rette orden; for-
driste sig; hovmode sig. See, hans siel

formaster sig, den er ikke ret i ham (1871

:

opblæst og ikke ydmyg er hans Sjæl i

ham).HabJ2.4(Chr.VI). »Naar Sorgen qvæ-
les, kand et Hierte let formastes. J^aZfrf.

40 Ovid. 111. »Snart en Forræder sig mod
Kongens Liv iormaster.NordBrun.ET.68.
uden for poet. og foræld, spr. næsten kun i

udtr. formaste sig til m. flg. inf. (tidli-

gere ogs. uden præp. til), de formastede sig
hovmodeUgen til at drage op ovenpaa
Bjerget. 4MosJ4.44. *Hand om Persohner
Sig at skrive ej formaster . Holb.Paars.278.
•Formaster du dig

| At forraade mig?OcW.
LJ.44. Holst.II.153. *See, her er Skurken,

50 som sig har formastet
|
tal frækt at haane

Statens Myndighed. HostrJ)D.133.
|I t o*»

bevægelse: vove sig (ubetænksomt langt frem
olgn.). MothM86. *Høit over Bølgens Skum
guldplettet Elrop han (o: laksen) kaster;

]

Forgieves han sig op mod steile Væg for-

master. Stockf.(Rahb.LB.I.170). forma-
stelig, adj. [fmr'masdali] adv. d. s. ell. -t

eU. (t) -en (Slange.ChrIV.79. VSO.). (ænyd.
d. s. og formastig, af ænyd. mastig, mægtig

to (fra ty. mastig, mæsket, tyk), maaske under
paavirkn. af mnt. part. vormeten (se for-
maste og anmasse), jf. ænyd. format(t)en-
hed, formetenhed, formastélighed, samt for-

mastet, overmastig) t) (især (3^ som i høj
grad overtræder (l^ænker) fornuftens, plig-

tens eU. sømmeligJiedens forskrifter; i høj

V. Rentrykt V» 192« 43
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grad dumdristig, fræk, forvoven; (om
handling:) i høj grad utilbørlig. Holb.
DH.IIi.537. (kongen) befoel, hans Gaard
strax med Ud at skulle anstikkes og op-
brændes, for at viise hannem, hvor for-

masteligen hånd forgreeb sig imod den
højeste Magt.Slange.ChrIV.79. et skarn-
agtigt, formasteligt, ugudeligt . . Menneske.
Stampe.II.7. uden Forstand og uden Krigs-
kunst at binde an mod,. bevæbnede Krigs-
folk, var formasteligt. NordBrun.(Bahb.LB.
1.402). det var et formasteligt Ord af (Bag-
gesen) engang, at han vilde reenskrive
Holberg. Grundtv.Udv.ni.623. Det er for-

masteligt at byde sine Gæster saadant.
Her trædes jo al Blufærdighed under Fød-
der. Drachm.T.184. || ofte m. forestilling om
gudsbespottelse ell. helligbrøde: bespottelig;
blasfemisk, alle de formastelige Ord, som
de have talet imod ham, de ugudelige
Syndere. Judas.l5. det er formasteligt, ef-

terdi man falder Skaberen ind udi Hand-
veTls.et.Holb.Ep.V.''18. *Hvo formastelig for-

griber
I
Sig paa Klostrets hellige Fædres

|

Eiendom. Hrz.D.II.68. Kierk.X.64. Meen-
eed eller falsk Eed er en gruelig og for-

mastelig Misbrug af Guds Navn. Katek.

§21. 2) (dial.) „hvad som er tungt eller

vanskeligt." Jttn^e. 379. C3 Formaste-
lig^-lied, en. formastelig (1) egenskab ell.

(især) handling. Slange.ChrIV.701. VSO.
(børnene løb) afsted ved Siden af Hestene,
indtil et velrettet Piskeslag af Kusken . .

sendte dem hylende hjem, hvor deres Mo-
der . . tildelte dem en passende Irette-

sættelse for deres Formastelighed. Tops.I.

13.
II

m. relig. bet. Formastelighed betræf-
fer væsentligen et Menneskes Forhold til

Gnå. Kierk.X.67. CP Formastelse, en.

(isasr CPj vbs. til formaste (sig); ogs. om
egenskab ell. især om enkelt handling ell.

ytring : formastelighed. Høm. Moral. I. 88.

Wess.65. især m. relig. bet. : det er en For-
mastelse at foragte saadant (i: aabenba-
relser af aander). Holb. UHH. II. 4. Sorø
Saml.II.191. Kierk.XIV.300. Mennesker .

.

gjøre det gjældende som en Indvending
mod Bønnen, at de ikke ere gode, from-
me, hellige nok. Det staaer for dem som
en Formastelse, om de vilde bede. Mon-
rad.BV.87. f formastet, part. adj. {egl.

perf. part. til formaste ell. sideform til (ænyd.)
formastig, se formaste(lig),

jf.
ty. vermes-

sen; sj.) overilet; utilladelig, denne for-

mastede og u-tidige Dom igiendrives lætte-

lig. Eilsch.Anv.l5.

Format, et« MO.), f en. [fmr'ma'd]

flt. -er. (af lat. (liber) formatus, (bog) for-
met (paa en vis maade), egl. perf. part. til

formare, se II. formere) 1) (især fagl.) en
bog(side)s, et (een ell. flere gange sammen-
foldet) papirarks størrelse, bestemt dels

efter udstrækning (højde og bredde), dels ef-

ter det antal gange, arket er foldet sammen
('Folio, Kvart, Oktav osv.). Moth.F330. Den
Lyst at blade i de omskrevne store foli-

anter er kun en Overgang, siden tager
man vel til takke igien med de andre
formater. Langebek.Breve.147. JSneed.II.65.
det Kneb, at lægge de usleste og alminde-
ligste Bøger op paa nye, i en anden For-
mat, med anden Tryk og Kobbere. Bag-
ges.NK.330. Da han vilde ordne (billederne),

fandt han iblandt dem Blade af et helt
andet Udseende og af forskjelligt Format.

10 Schand.TF. 1.213. Selmar.^358. 2) GJ om
størrelse ell. udstrækning ialm. 2.1) uegl.,

om synlige ting. Nogle Bygningers Afteg-
ning, dog i en mindre FormaX. EPont.At-
las.Tl.a4v. Det var disse (instrumenter),
som Tycho Brahe udarbeidede i en større
Format end den hidtil hvMgte. Heib.Pros.
IX.241. (Berlin) var København i større
Format. Jørg.Liv.III.12. Min Aande svæ-
vede som Taage i mindre Format hen

20 over Havens halvt afbladede Buske. Knud
Pouls.(Pol."/nl921.7.sp.l). 2.2) overf, om
evne ell. personlighed. Der udfordres til

Religionens Triumf endnu bestandig Frel-
sere i mindre Format som Chateaubriand
selv. Brandes.V.200. Hans Tenor er sær-
deles net, men af et meget beskedent
Format. PoWlsl919.8.sp.3.
For-matador, en. se Fauxmatador.
Formation, en. [fmrma'/o-'n] flt. -er.

30 {af lat. formatio) vbs. til II. formere (jf.
II. Formering j; ogs. (mere konkr.): hvad der

formeres. 1) til II. formere 1. 1.l) CP til II.

formere l.i. JBaden.FrO. hans Øine fulgte

Røgen i dens forskjellige Formationer.
BlochSuhr.ÆS.V.250. || især (naturv.) om
dannelse af mineraler, jordlag olgn. Meyer,
spec. (geol.) konkr. : serie afjordlag, der ved
visse ejendommeligheder adskiller sig fra de
under- og overliggende lag; navnlig om lag,

40 der er afsat inden for samme geologiske pe-
riode, de store Forandringer, vi see ud-
trykte i de Formationer, som ere ældre end
Menneskeslægten. GForchh.DG.6. Frem.
DN.4. Jordskorpens Lag deles i Hoved-
afsnit, der kaldes Grupper, der atter deles

i Formationer eller Sjstemer. LandbO.IL
851. overf., m. h. t. aandsværk, der er blevet

til i flere perioder af dets forfatters liv:

Wilhelm Meisters Læreaar laa saa længe
50 hen, at den blev udført efter en anden

Plan end den, hvorefter den blev anlagt.

Vi har den i to Formationer. Brandes. Goe.
1.5. 1.2) t til II. formere 1.3. Tankernes
Formation eller Dannelse. Holb.MTkr.145.
1-3) t (gram.) til II. formere 1.4. Tidernes
Formation. Høysg.S.247. Formationen er i

denne Conjugation i visse Maader anoma-
\\s^.JBaden.Gram.l36. 2) (Js; og ^) til IL
formere 2.i: om en afdelings særlige opstil-

60 lingsmaade ell. den form, hvorunder den be-

finder sig i taktisk henseende ^March-, Fægt-
ningsformation osv.). Wolfh.MarO.492. For-
mationen skal øjensynligt forestille saadant

noget som en Delingskolonne. Bønnelycke.

Sp.37. jf.(spec.): Formation (anvendes) for

at betegne en Afdelings organiske Tilstand,
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idet man saaledes taler om Krigs- og Freds-
Formation. Sal.'' VIIL479.
form-bar, adj. (sj.) d. s. s. U. formelig.

Metoderne for (raajæmets) Omdannelse til

formbart Metal (begyndte) at udvikle sig.

WSchicanenfl.TF.17. -bræt, et CFonnc-
r>Tæt OpfB.UlI.201). I) (tH Form la eU.

3a eil. tU formeg bræt af træ, som bruges

ved formning (og som bestemmer det støbtes

lykkedes ham at faa en Sætning formet
(Brandes. DD. 100 : formuleret^. Brandes.I.
424. jeg vilde spørge, men jeg kunde ikke
forme et Spørgsmaal ud af den Mængde,
som jeg bar paa. Schand.F.475. Det Kan
vise sig umuligt at forme et tydeligt Be-
greb. Høffd.E.139. 1^) uden obj. 'Spirer og
Inopper flokkes om Graven,

| Og Solen
vil forme, og Solen vil male. Drachm.Dii.

form). MilTeknO. især (ved formning i sand): lo 35. billedl.: alle Bamdomsindflydelser for-

bræt til anbringelse dels under undermodellen
<tg underkassen, dels oven paa den afstrøgne

underform. naar den skal vendes. Hannover.
Tekn.19. SaVVIII.479. 2) [3.21 (bogtr.) bræt,

hoorpaa satssideme henstiUes, indtil de er

trykfærdige og kan flyttes til sluttebordet;

satsbræt. MothJ'330. Sal.*IIIM4. -bred,
et. [3.i] (bag.) brød, der bages i form (mods.

Pladebrød;. Const.GH.20. CD -banden.

mer paa det bløde heT.JPJac.II.67. 2)

refl.: antage, faa (en vis) form. (især
nærmere bestemt ved et adj. (adv.) eil. sam-
menligningsled elL ved præp. tU). det . .

uendelige Rum vilde . . forme sig for
Øietsom en Kngle.Heib.Intel.il.112. 'Blødt
former (dunsten) sig til en Sky. Bødt.113.

jf.: *See kun, hvor Munden former sig
til Smiil. Hrz.KBD.42. | uegl. (jf. Form 2).

part. adj. [2.2 og s] at give det blot to Gange 20 'Lad Aar forsvinde, Dage flye — | Din
afgivne formløse Løfte retsstiftende Kraft
til Fortrængelse af de formbundne Kon-
trakter, EMøller.Dækningsadgang. (1892).19.
de regulære fjender, med hvem vi har
formbunden fejde. Crrønb.PB.27. jf: Men-
neskehedens Udfrielse fra Fordomsfuld-
hedens og Formbundethedens Fange-
bure. Tilsk.1918.1.246. -due, en. [la] ffagl.)

due m. ejendommelige legems- og fjerdannel-

ser. CGram.Husduen/1910).84.
forme, v. ['fmrma] -ede. vbs. -else (s. d.),

-ning (s. d.). {ænyd. d. s.; afl. afForm,jf.mnt.
ty. formen samt U. formere | om perf. part.

brugt som adj. se formet) 1) meddele (en

vis) form; afforme; udforme, l.l) m.
obj., der betegner det stof, som faar et be-

stemt (et andet) udseende; danne (4); give
(ydre) skikkelse, (vi) skulle . . ikke mene,
at Guddommen er liig Guld eller Sølv

(o: Thorvaldsens) Aand sig former unj
gasmy.sa.D.IV.SO. 'Ordet former sig tu

Sin^. Holst.UH.206. Med ét følte han en
Beslutning tvinge sig frem i ham. Den
formede sig ikke, eller han vilde ikke
forme åen.Schand.IF.3ol. hans ydre Liv
. . havde formet sig saa ualmindelig har-
monisk. Pont.LP.Vll.77. selv om der ingen
Vidner er, kan Sagens samtlige Omstæn-

30 digheder forme sig til 3evis.VortHj.lIl3.
176. saadan som sagen har formet sig, er
udsigterne temmelig daarlige i

Forme-, i ssgr., jf. Form-, -bræt, et.

se Formbræt.
formedelst, præp. og konj. [fcor'me--

ddlsd, -me3-] formedelst. Høysg.AG.25. (f
formiddetst Moth.F304). (cpn t/frformedels(t),

formiddels(t), glda. formildest (Sydrak.34),

formiddelst (smid. 70) ; fra mnt. vonnid-
eller Steen, formet til et Billede ved Men- 40 de(l)s(t) (ty. vermittels(t), jf. ty. mittels, egl

gen.afsubst.va\XXeV,se}A\ååe\);jf.åestoT-neskens Kunst og Paafund.J.p(T.2 7.29. Men
neskene kunne . . forme det Døde, frem-
bringe nye . . Skikkelser. Mynst.Betr.I.315.

Man kan . . skære de naturlige Tørvelag
ud og tørre dem . . eller man kan gj en-
nemælte (tørvemassen) og derpaa forme
den. Wagn.Tekn. 320 (jf Formtørv). Q O
overf. (jf. Form 2.2^. Den nøgne Strand,
den korte Sommer, de barske Vintre for-

medelst, formidle) 1) (især i gldgs. spr.; jf.
aUr. Høysg.S.274) som præp. (om formedelst
at se bet. 2). 1 .1) (nu sj., især foræld, eil. spøg.)

om middel (elL mellemled): ved hjælp af:
ved. (man) maatte vække ham formedelst
Naale. Tode.STJ.100. (han) besad Kraft til

at hæve visse (smerter) formedelst den blotte
Berørelse. Horreb. II. 391. Grundtv. Udv. I.

mede disse Beboere. Det er dog Om- 50 146. det ene indsatte Staalbeen . . har en
givelserne, der gøre Folk til hvad de
hhve. Drachm.PV.7. (overbevisningen) sæt-
ter hans Digterinstruments Strænge i Be-
vaegelse, og former Tonerne i Melodi.
VVed.G.109. 1.2) m.obj., der betegner resul-

tatet af handlingen: frembringe; frem-
stille; danne (2); s fca 6 e. At forme Knappe,
Spænder.FSO. Derefter skulde Brødene
formes . . der blev drysset et tyndt Lag

skarp liden Kniv..som formedelst en Skrue
. . fastgjøres i B^næet af PasserensBeen.Pap-
arbeideren.(1835).10. Formedelst Kontra-
position kunne vi formulere en Sætning
i „anden Figur* med negtende Præmis.
Høffd.Logik?46.jf. bet.\.t: dette skal komme
mig til Salighed formedelst eders Bøn.
Høy8gjS.275. om mellemled i slægtskabsbereg-
ni»^ : .9 cn n c m. han fAa»ie ) erindret mig om.

Mel paa Bordet, og her blev saa Brødene 60 at han, formedelst sin Morfader, var min
ilappet og rullet, til de fik den Form,
man ønskede. SjællBrynd. 94. Ma' Vester-
gaard formede med Bagen af sin Ske en
rummelig Huling midt i Grødfadet. 4ofe;.

VF.53.
II

til Form 2.2: formulere. (Hauch)
stammede mangfoldige Gange, inden det

Fætter. HeibJ*oetJX.477. I (nu især spøg.)
om omkostninger eil. pris: for. de sælge den
Retfærdige for Penge og den Fattige for-

medelst (Chr.VI: for; et Par Sko. Am.2.6.

I Gaar faldt Kursen fra 0,76 tQ 0,63 — en
flunkende ny Hundredmarkseddel kan er-

43*
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hverves formedelst 63 ØTe.Fol?kl922.10.
sp.5. 1.2) om aarsag, motiv, kriterium (som
paaberaabes til gunst for en dom ell. an-
skuelse) ell. fremmende omstændighed: paa
grund af; for — skyld, at det kan gaae
leve mig vel for din Skyld, og min Sjæl maa
formedelst dig. lMos.12.13. formedelst hen-
des Alder kand (hun) med mindre Mistanke
gaa paa Mascarade end en ung Koene

af Frederik V med dets franske Figur-
formel . . en Rococokunstner af det reneste
Yand. EHannover.SvK.20. 2) (i videnskabe-
ligt spr.) sammentrængt udtryk for en
erkendelse (især tjenende som forskrift,
regel, læresætning olgn.).JBadenFrO. Hvad
her er sagt kunne vi sammenfatte i den
Formel, at vi vel kunne have en sand,
men ingen adæquat Erkjendelse af Guds

eller JomfrMe.Holb.MascII.l. Du laster lo^æsen. Mart. Dogm. 109. (Oehlenschldgers)
N. N. formedelst (alm.: for^ hans Gnierag
tigh.ed.sa.Ep.IV.378. Formedelst (alm.:

efterø Formen bliver Verba Transitiva og
Intransitiva hver tii slags. Høysg.AG.63.
Dorfli er mærkværdig formedelst (alm.:
ved) to Taarnruiner. ^a^^-esi^F.JX 4^8.
Man kunde godt lide ham formedelst hans
Friskhed. Goldschm. VIII. 71. Brandes. IV.
139. om hemmende omstændighed: har hånd

Forkærlighed for „den brogede Mang-
foldighed" (maa ikke) tages som æstetisk
Formel. Euboiv. Da. Hit. Kritik.(1921).31.

||

botanisk, kemisk formel, en i tegn (m.
vedtagen betydning) udtrykt beskrivelse (defini-

tion) af en blomst, en kemisk forbindelse.

SaUVIII.479. \\ matematisk formel,
en i form af ligning m. bogstav-tegn udtrykt
lov. Hauch.VII.238. Westergaards.288. jf.

saa Stunder formedelst sit Arbeyd at læse 20 (bogtr.): Sætningen af Opgaver i de højere
i saadane Bøger?Holb.Kandst.1.2. sa.Bars.

II.l. den alt for betænkelige og spar-
sommelige Forfriskning formedelst eet
eeneste vindues eller een Dørs Aabning,
Tode.ST.II.13. 1.3) S iforb. formedelst—
skyld, for— skyld. Mennisker, som . . In-
tet mangle, og Intet maae undvære for-

medelst Nødtørfts Skyld. Oehl. VS. 4. 2)
(gldgs. ell. vulg., l.br.; jf.: „endnu i Tale

Regningsarter, der i Typografien gaar
under Fællesbetegnelsen mathematiske
Formler. Selmar^. 219. || GJ t videre anv.:
slagord ell. sammentrængt udtryk, en
Union uden andet Fællesskab end den
fælles Konge (er) en tom og blot formel
Formel. Lehm.IV.145. efter gjentagne for-

tvivlede Forsøg havde de altid maattet
opgive at finde en Formel for Kaptejn

spr., den Udannedes." Levin., samt Feilb.) 30 Fricks Væsen. 5cAa«d. 6r^.^5. den vildledte
som konj.: formedelst ell. formedelst at,

fordi (3). Kand hånd ikke egte hende,
formedelst hånd gift er, da haver hånd for-

brut sin heele Boeslod. Di.6—i5—^. et

privat (skuespilhus) vilde blive vanskeligt
at oprette imellem Borgerstanden, for-

medelst at her er ikke saa stor Overflø-
dighed paa Lediggængere.PAHeib.US.169.
*Skytten . . som Herren jog paa Dørren,

Kraft (bliver) nu Formlen for Loke, Nou-
reddin, Hakon Jarl, Grundtvigs Kjæmper.
VVed.G.79.
IL formel, adj. [fmrimæl'] adv. -t ell.

t d. s.(vAph.(1764). Birckner.Tr.37). {ænyd.
d. s.; fra fr. formel, af lat. formalis, afl. af
formå, se Form; jf. formal, formelig) 1)

CP (til Form I.2 og 2.1-2^ hørende til, stem-

mende med en (vis) form; formal; hørende

Formedelst han blev blind. Bredahl. 1. 16. 40 til, stemmende med visse vedtagne regler, lære

nu gjør (fugleskræmslet) jo ingen Gavn
mere, formedelst at der ingen Kirsebær
er.Eostr.FG.10sc. „Hvorfor vil han just

bære en Vagtmesterkjortel?" . . „Det var
formedelst jeg synes saa godt om Brag-
ten." Etlar.GII.II.130.

I. Formel, en. f'f(or'm(a)l] flt. form-
ler, (jf. ty. formel, af lat. formula, egl. dim.
til formå, se Form, især bet. 2.2-8; jf. Formu-

sætninger, forskrifter, bestemmelser, love olgn.;

formelig (l.i); ofte m.h.t. hvad der nok
er vedtagen regel, findes paa papiret, har en
vis tilsyneladende berettigelse ell. rigtighed,

men ikke har gyldighed i praksis, i et vist

foreliggende tilfælde olgn. : uden egl. gyldig-

hedeU. indhold; uegentlig; ikke reel. Moth.
Conv.F92. En formel rigtig Lov har vel
et af en god Lovs væsenlige nødvendige

lar, formulere) vedtagen, navnlig præcis 50 Hovedstykker, men den har dem langt fra

og sammentrængt maade at udtrykke
noget paa; fast ord- ell. skrifttegn- for-
bindelse. 1) (især W) om ord ell. sæt-
ninger, der anvendes ved visse handlin-
ger (ceremonier), ell. som forekommer ufor-
andrede i alle ytringer af en bestemt art;

formular. Grev Otto . . modtog Ridder-
slaget af Kongens Haand med den sæd-
vanlige Formel. Ing. VS.II. 19. *Du læste

ikke alle. Birckner.Tr. 37. Systemets for-

melle Udtryk er Typen, Typens formelle
Udtryk Schemaet. ÉasmNiels. G. I.xxvni.
den rige, formelle Digterevne, som er
(Oehlenschlåger) medfødt. VVed.G.108. Jeg
fandt hurtigt, at Juraens Retfærdighed var
sørgeligt iormel.KLars.AE.65. Handlinger
. . hvis Retsstridighed . . væsentlig beroer
paa, at de krænke Personens Fred i hans

dine Formler (0: trylleformler),
\
Som Gei- 60 Formuesfære (kaldes) formelle Ejendoms

sten skulde agte. Aarestr.221. formler for
bønner, breve, hilsener osv.

\ ||
(æstet.) overf.,

om kunstnerisk motiv ell. behandling s-

maade, der vender tilbage i en række forsk,

kunstværker. En Formel i ReUef-Figurerne.
JLange.ST.177. jf.: Pilo (er) i sit Portræt

forbrydelser. Goos.II.285. De tilbagevi-

sende Henvisningsord henviser undertiden
ikke til Sætningens formelle Grundled,
men . . til et Ord, der for Tanken frem-
stiller sig som Grundled. Mikkels.SproglS.

99. Vil De have et eller andet Formelt
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\

ændret (i anbefalingen), kan De sige til.

BCMorten8en.Storbog8taveme.(1922).16.Msi-

fistraten (mener) at være paa den sikre

ide med Hensyn til Lovens Paabud om
at gøre et eller andet; formelt har man
opfyldt Lovens Bud, reelt og faktisk har
man siddet den overhørig. PoZ.^/si955. 7.

sp.l. (jf. formal :j Formel Opdragelse .

.

betegner (dels) den Side af Opdragelsen,
der gaar ud paa at bringe Orden i Barnets
Forestillinger og derved give det Herre-
dømme over det indøvede Materiale (Kund-
skaber), (dels) betegner det „en Skærpelse
af Elevens Evner«. Sa^JF.508. 2) (jf. for-

melig l2) om person : som (i alm. eU. i høj

grad) lader sine handlinger bestemme af hen-

synet til vedtagne former; som følger, er

bundet af formerne; ogs. om saadan
handling: vedtægtsmæssig. Det var paa
en formel Visit, som Hasting aflagde nos
Bernhard . . Der vexledes kun et Par ven-
lige, men ganske ligegyldige Ord. Tops.

11.291. Lægerne ere som Regel ikke meget
formelle. Hvor de træde i Forbindelse
med Jurisprudensen, nødes de imidlertid

til at overholde den strenge Form. KPont.
Retsyned.I.o.

formelde, v. [fffir'mæl'a] -te. vbs. -else

(s. d.) ell. -(n)ing (s. d.). (ænyd. d. s. ; fra
mnt. vormelden (ty. vermelden^) angive
eU. tilkendegive (mundtligt eU. skriftligt).

1) t om dokument olgn.: indeholde; om-
tale, da bør hånd at sette vissen, eller

nøjagtig Borgen, for hvis Dommen om
formælder. DX.i—6—55. YSO. MO. 2)

(foræld, ell. spøg.) udtale eU. overbringe
(en hilsen olgn.); lade tilflyde; melde.

i'
eg vil kun bede — at I formælder min
iespect til Frue Bormesters og Frøikenen.
Holb.Kandst.V.7. aflegger ieg herved min
skyldigst taksigelse til Deres Velbaaren-
hed . . formeldende tillige med stor taks-

sigelse Monsr. Rosborgs hilsen. Langebek.
Breve.l. PalM.VIlJ291. JPJac.I.12. „Véd
du. Far, Anna Mathæa sværmer for dig
,
." — „Det var Ret af hende. Formeld

hende min Kompliment." EBrand.Brud.21.

t Formeldelse ell. f Formelding
eZ/.f Formeldning:, en. vbs.tilioTmelde;

ogs. mere konkr.: hvad der formeldes. 1) til

iformelde 1. anvente billig Bekostning, efter

Brevenis Formælding. DL.i

—

24— 25.

efter Historiens Formælding begegnede
(han) sin Tiener paa en meere reputerlig
'M.&a.åe. Spectator.226. efter den 2den, 6te

og 7de Artikels F orm eldnin g. S/awpe.J.
453. Efter Brevets, Dommens, Form æl-
deise. VSO. 2) til formelde 2. Næst min
Helsens Formældelse. smst.

t for-meldt, paH. adj. [V.2.i] (jf ty.

vorgemeldet) d. s. s. forbemeldt. MB.1805.
59.1856.43.

I. formelig;, adj. [ifcnrmali] ffformerlig.
HolbJa:h.II.379). a'dv. d. s. ell. (1. br.) -t eU.

(t) -en (sa.Kh.921. Slange. ChrlV. 1211).
(dannet i lighed m. ty. formlich af Form

(jf. formligj som gengivelse af lat. formalis,

se formal, U. formel) 1) i overensstemmelse m.
de vedtagne (processuelle, lovlige, selskabelige

osv.) former; formel. 1.1) (jf. H. formel 1

samt lovformelig; nu 1. br.). MB.1706.136.
(naar først) man havde overvundet Cati-

lina . . kunde man siden formerlig gaae
til Verks med de suidie. Holb.Hh.Il.379.
Siden kan et formeligt Document paa

10 stemplet Papiir giøres og oprettes. Gram.
Breve.129. Éahb.E.IV.32.3. hig.VS.IILl99.
Herredsfogden tog en formelig Erklæring
af ham. Goldschm. VIII.353. Jeg har idag
formelig og højtidelig friet hos Agenten.
smst. 169. 1.2) t d. s. s. H. formel 2. en blot
høflig, formelig Visit. Oehl.BE.83. en al-

drende Mand . . stiv og formelig i sit hele
Væsen. Blich.ll.612. han bukkede med en
stiv og formelig Hilsen. Ing.KE.I.217. N.

20 N., et godt og flittigt Menneske, men som
er saa formeUg, at det er en Gru. PVJac.
Breve.l9. 2) {udviklet af bet. 1 gennem anv.

som: den eene Naboe ofte paafører den
anden en formelig Krig. Bagges. NK. 316.

(hun) blev forviist Hoffet, og det syntes,

som det skulde komme til en formelig
Skilsmisse.Engelst.Phil.48. jf. tilsvarende bet.

af ty. foTwlich samt udtr. som bogstave-
lig talt (se bogstavelig 2ji) eU. han blev

30 ordentlig gal i hovedet) for at betegne,

at et anvendt udtryk svarer til de begreber,

man olm. gør sig om det; især brugt i for-

sikringer, ofte i overdrevne udtr. om hvad
der „ikke er langt fra** at være tilfældet:

ordentlig; virkelig; ligefrem. 2.\) (især

dagl.) som adj.: virkelig; fuldstændig;
komplet. Det er jo en formelig Flugt
eller en Bortførelse. Heib.Poet.II.277. des-
uden er der (paa slottet) et formeligt Con-

4a ditori, hvor man uden Videre kan bestille

alt til Faget Henhørende. Schack.301. For-
meligeBjerge afudkastede Slakker.DracAm.
VI.34. I det Nordlige (af Busland) finde
vi ofte formelige Urskove i de store Stræk-
ninger meUem Floderne.NationaløkonTids-
skrl.42. 2.2) ('„Talespr." Levin.) som adv.
(næsten kun knyttet tU et verbum (m. dets

biled); undertiden, stærkere fremhævende,
foran verbet): bogstavelig talt; ordent-

50 lig; virkelig; næsten; omtrent. Søstrene
kom formelig op at skjændes. GyU).(1849).
IXJ24. Man studser formelig ved Ordet.
Brandes.1.96. Man løber sig formelig varm I

sagde Marie. Drachm.STL.185. Det er .

.

den sødeste lille Næse, jeg har set —
mine Fingre formelig klør efter at knibe
den. PBM0U.ES..5. Cavling.A.L303. Ja, den
er varm, sae han. Den brænder formelig.
Hjortø.FSk.26. Kvæmd.

60 II. o formelig:, adj. ['fmrmali] (afl. af
forme; jf. formbar) som (let) kan for-
mes; plastisk, man (har) i Murstenen
fundet et Bygningsemne, der (er) let

formeligt og haar(fiørt. TroelsL.II.82. bil-

ledl.: nye Mennesker, forudsætningsløse
Mennesker, formelige som Vox under nye
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Sandhedslæreres Hænder. JPJacdbsManes.
1.10.

Formelig-hed, en. [I.l] {jf. ty. fonn-
lichkeit; nu næppe br.) iagttagelse af
(de ydre) former ell. formaliteter. Sagen
er uretfærdig; men siden den med saa
megen Kunst og Formelighed er forsva-

ret, kunne vi ikke undlade . . at afvige
lidet fra Billighedens Regel. Bagges.NlL.
237. (jf. formelig 1.2:j at den Formelighed, lo

som let indsniger sig i store, af mange
ansete Medlemmer dannede Selskaber,
ofte gjør de gi ensidige Meddelelser min-
dre frie. 0rst.VlII.63. Hvortil endelig en
egen Formelighed og lang Tilberedelse
ved Maaltidet ? Heih.Pros. VIII.54 0.

t Formelse, en. vbs. til forme (jf.
Formning^; mere konhr.: maade, hvorpaa
noget er formet; form; beskaffenhed. I

forrige Tider, da Sæder og Skikke endnu 20

havde mere af den gammeldags Formelse.
FNSkovgaard.B.358.
Forme-lys, et. se Formlys.
I. formene, v. [fcorime'ne] -te ell. f

-ede (Holb.DH.1.773). vbs. (sj.) -else (Moth.
M117. VSO. MO. jf. u. adgangsformenej.
{æda. for menæ (JyLov.3.1); til æda. menæ,
oldn. meina, jf. Men samt no. formeinka;
især O) 1) berøve ell. nægte (en) retten

til (noget); (for)hindre (en i noget). 1.1) 30

m. obj. og hensobj. qvinder have været for-

meent (Chr.VI : forholdedej os i tre dage.
lSam.21.5(1728). lader de smaa Børn med
Fred, og formener dem ikke at komme
til mig. Matth.19.14. maa jeg icke tale med
mig selv? jeg kand icke erindre, om det
formeenes mig i DoTnmen.Holb.GW.V.S.
(det) skulde være mig formeent at for-

andre eller forsætligviis at udelade et ene-
ste Ord. Ew. VI.66. *vil du forbyde mig at -io

klage,
I

Formene mig det dybe Suk. PalM.
III.120. uegl.: jeg var saa fornummen, at

Mælet i nogle Minutter var mig formeent
(o: jeg var maalløs). Blich.(1846).II.141. jf.:
hvorved jeg ganske er formeent (alm.:

det ganske er mig forment (0: umuligt)),

at kunne nogensinde i 10 Aar . . være
uden for Byen, mere end 3 Dage om Ugen.
Gram. Breve. 209.

\\ (jf. bet. 2 og adgangs-
formenej m. h. t. adgang olgn. Lægen havde 50

formeent Alle Indgangen og forlangte .

.

Ro for den Syge. Ing.VS.II.134. National-
økonTidsskr.VI.448. 1.2) (l.br.) m. (tings-)

obj. alene, der betegner det, som nægtelsen
gaar ud paa. Tage alle Ejere ved Reeb
paa Tinge, da maa een Mand, eller to,

det siden ej formeene. DL.5—10—12. (min
herre) formener intet for mig (nu: for-

mener mig intetj, uden dig, fordi du er
hans Hustru. ^Afos.39.9. 'Det kjendes, at 60

(gud) som Betvinger kom
|
Før os, vor

Agt at formene. Recke.BD. 165. f m. obj.,

der staar som subj. for en inf: Der er intet

i Veyen, som formener nogen af Delene
at skee. Ruge.FT.305. m. sA-sætn. som obj.:

*Du vilst vist ei formene,
|
At vi vor Nad-

ver faae. Oehl.NG.31. perf. part. brugt som
adj.: (hamborgerne) tænkte (intet) paa mere,
end hvorledes de med Magt kunde handt-
hæve deres formeente Frihed. SZaw^e.Cftr
IV.698. Evas Fader staar paa Nippet til

at give sin i nogen Tid formente Indvil-
ligelse til deres Forening. Brandes.X.205.
2) (nu næppe br.) hindre adgang tiL
Hvo som almindelig Vej, som een hver
er tillat, formeener, eller aflukker, eller
forandrer, eller spilder med Gryft, eller
Pløjning. DL.3—15—2. jf: Byen blev ham
form ent. TroelsL.11.5 7.

II. formene, v. [fcnrime'na] -te ell. f
-ede (Holb.Ep.III.324). vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s.; fra mnt. vorme(i)nen (ty. ver-
meinenj) 1) (foræld.) have (noget) i tan-
kerne; tænke paa. noget Spil, med hvad
Navn det og nævnes kunde (dog Dam- og
Skakspil hermed ikke formeent). Sfom^e.J.
77. 2) (nu 1. br.) have en vis mening om;
mene; antage; anse (for). 2.1) (gldgs. ell.

foræld.) Klagis der over Taxten, da skal
Borgemester og Raad høre saa vel deris
Angivende, som formeene andre for ringe
at være taxerede, som deris, der formeene
sig at være for højt satte. DL.3—6—5. hånd
formeener, at fornævnte Gert Westphaler
høylig har forgrebet sig mod Gieste-Ret-
ten. Holb.GW.IV.10. Naar tvende i Sam-
talen blive uenige om et Spørgsmaal, be-
gynde de med at mene; blive de lidt

varmere, da formener enhver af dem, at

han har Ret i sin Taastand. PEMiill.^13.
Du gaaer op til Alteret, maaskee forme-
nende og fordrende, at (præsten) burde
tale paa en anden Maade. Kierk.XII.273.
at give almindelige gjældende Regler
derfor, formener Committeen for ugjør-
ligt. Cit.1843. ((BL Bisgaard.) Sparekassen
forKbh.ogOmegn.(1920).279). Man kunde
formene, det var en Tilfældighed. CSPet.
Litt.I.152.

II
spec: udtale som sin (for)-

mening. Jeg havde forresten ikke troet.

De var saa fornuftig, formente hun saa
j)l\idse\ig.Bang.L.320. sa.B.64. CEw.SH.
36. 2.2) O perf. part. forment brugt som
adj.: som af nogle ell. vedkommende an-
tages (formenes) at være det ell. det (især:

i strid med virkeligheden ell. andres anta-

gelse); antagen; paastaaet; indbildt;
formentlig, (han) opvognede, just da
nans formeenede Enke var færdig at gaae
til Sengs med en nye Bmdgom. Eolb.Ep.
III. 324. sa.Pern.III.5. en virkelig eller

formeent Forbrydelse. Birckner.Tr.l50. saa

mange uskyldige Stykkers formeente Uan-
stændighed og Immoralitet. Heib.Pros.Y.

167. YilhAnd.PMil.I.110. formenelifir,
adj. se formentlig, tp Formening;, en. flt.

-er. vbs. til II. formene (2); ogs.: hvad man
formener ell. formoder; hvad man finder rig-

tigt ell. retfærdigt; anskuelse, mand (o: hol-

lænderne og de danske) var alt for vidt fra

hinanden i sine Formeninger og Paastand,
til at kunde endnu saasnart komme til-
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sammen. Slange.ChrrV. 1345. StampeJJ.15.
(hans) som al menneskelig Formening .

.

var (ikke) ufeilbar. Gylb.KV.56. han støtter

sin Formening paa egen Eftertanke og "Et-

fåring. Eierk.lV.30. iscer i udtr. som i den
formening (at), efter min formening,
være af (sjældnere staa i. S&B.) den for-

mening (at). S&B. D&H. jf. Digter sp.

730*^. formentlie« adj. [fmr'me-ndli]

adv. d. 8. elL (1. br.) -t ell. (f) -en (Moih.M
118. Kierk.XIJ.37). (\ formenlig. Moth.M
118. \ formenelig. Bomh. Samlinger. IX.
(1915)133). {efter <y. vermeintlich; „i dagl.

Tale." Mu., nu især O og oftest brugt som
adv.) d. 8. s. forment (se II. formene 2.s).

(de) formerkte, at de med deris formeent-
lige Beviifiligheder ey kunde overbeviise
mig. Æreboe.108. ved mange Aars Hof-
tjeneste skulde (jeg) mættes og trættes

M det Slags formeentlige Lyksaligheder.
EFontX.16. man troede, han havde faaet

et Tilbagefald til hans tidligere forment-
lige Afsindighed. Ing.EF.Y11.201. man tru-

ede med at berøve ( Thorvaldsen) hans A.2æ-

penge paa Grand af hans formentlige Uvirk-
somhed. Brandes.XII.249. huslige Bagatel-
ler, som (min kone) til min formentlige
Gavn og Glæde havde udtænkt. KLars.
AH.143.\\ som adv. iscer m. bet: efter den
talendes (skrivendes) mening (ofte m. bibet.

af, at den talende ikke indestaar for sin me-
nings rigtighed; jf. Levin). Udvalget udtaler
i den Anledning . . at Valgbestyrelsen for-

mentlig bør forblive paa selve Valgtri-
bunen. BerlTid.^ynl903.M.2.sp.2.
li^onner, en. person (sjældnere: redskab,

//.Brødformerj, som former; oftest om haand-
værker, arbejder olgn. Rulleren (faar) Leret
i sine Hænder, som triller Stilken deraf,

som er tyk i Hovedenden; derpaa gives
den til Formeren, en anden Arbeider, som
danner den til en fuldkommen Pibe. Hal-
lagerA65. OpfB.*II.502. især: arbejder i

et støberi, som udfører formningen (og som re-

gel ogs. støbningen). TeknMarO. DagNyh.'/s
1912.4.sp.2.

II
CP Som Seer er (L.Frølich)

en Digter og FormeT. Brandes.T.73.
I. formere, v. [fmrime'ra] -ede ell. (1. br.)

-te (Eeib.Foet.1.338. AndNxJ)M.IV.9). vbs.

-else (PJuel.GB.a2K Ew.YIId08. National-
økonTidsskr.1.282) ell. -ing (Falst.0vid.31.

EavebrL.^250). (glda. d. s. (Rimkr.); fra mnt.
vormeren (ty. vermehren^; jf. forflere)

t) (nu sjældnere; især som modsætn. til

formindske^ give større omfang ell. ud-
strækning; forstørre; forøge; udvide.
DLJ—1—1. (hun) formerede (1871: ud-
videde; . . sit horeiie. Ez. 23.19 (Chr.VI).
den Skræck, som var kommen i mit Blod,
formeeredes, da jeg vaagnede op, og saae
saadan Positur. HoZfc.Z7Bjff.JF.iO. (maski-
nen) har faaet en styrende Indretning, som
strax formindsker Damptilførselen, naar
Hastigheden stiger, og atter formerer den,
naar Hastigheden synker. Ørst.II.41. den,
som giver Sædemanden Sæd, og Brød til

at æde, han skienke Eder Sæd, og for-

mere (Chr.VI: ioTøge;1907: give . . Væksts
Eders Goddædigheds Frugter. -2 Cor. 9. i0.

•Og skjøndt det alt er Kamp paa Liv og
Død,

I
Hans spodske Smiii dog Kampens

Ild formerer. FalMJ.121. (befolkningen hav-
de) bidraget ikke lidt til at formere Uor-
denen ved Udskejelser i Retning af Plyn-
dring. RistF:B.2. ordspr. enighed formerer

10 (osv"), se Enighed sp.434^. Q refl.: tage til;

vokse. 'Imidlertid iormereT (SalmBus.434.
5: skal forstærkej sig | Vor Troe, jo meer
man kæmper. Brors. 123. (det rygte) for-

meerer sig .. at Pengene deri Riget med det
første skd ompræges. ExtrEel.^/il722.4.

2) (nu sj.;jf. bet.3) i alm.: forøge i hen-
seende txl antal. Disciplenes Tal forme-
redes (1907: forøgedes^ meget i Jerusa-
lem. J^G.6.7. Vort Selskab blev formeret

20 med tvende Damer. BaggesjDVJXJ53. at

samle Penge, formere Penge, gjemme
Tenge. BlichJV.9. han vilde formere sine
Fjenders Antal med denne . . kraftige Ol-
ding. CBemh.II.114. t (regn.) mangfol-
diggøre; multiplicere; gange. *Den
Qvotient, som øvrig stod | Med Tredive
formeere, | Og siden med den sidste Rod

|

Qvadrat multiplicere. Eeenb.I.138. naar Uge
store Tall med hinanden formeeres, det

30 er at qvadrere. Cramer.(1762).44.jf.: 'Snart
til Hjælp han Bacchus ta'er, | Dobbelt er
hans Kraft formeret Bødt.70. f det for-
merte tal, (gram.) flerjlal; pluralis. Basth.
GT.237. n refl.: blive talrigere. Danske
Handelsskibe formerede sig nu, da de kun-
de gaae sikkre for B.øyere. MaU.SgH.680.
en nysgjerrig . . Hob, som stedse forme-
rede sig. BlichJI.470.

3) spec. m. h. t. afkom: forplante. 3.1) (nu
40 især refl. og som vbs.) om mennesker, der
Menneskene havde begyndt at formeres
paa Jorden. lMos.6.1. (jeg) vil velsigne dig
og formere din Sæd for min Tjener Abra-
hams Skyld, smst.26.24. •Christen Substitut
fick med sin Hustru kiære | Sin anden
Søn, og saa sit Substitutske Huus | For-
meerede paa nj.HolbJPaars.52. du burde
glæde dig ved at see dit Huus formeeret
med en Livs Arving. sa.BarsJ^J.i. de le-

so vede redelig og skikeUg og formerede
sig. HCAnd.VlJ.01. *(han) tog en Viv, for
Slægten at formere. FalMJV.26. 1 Adam
og Eva vv det jordiske Stof overvejende,
fordi Formaalet var Formerelse. Goldschm.
V.395. Panum.238. 3.2) ^t talespr. især refl.)

om dyr eU. planter. Den anden Maade at
formere Frugttræerne paa er ved Grene.
Funke.(1801)11.19. Efter alle Beregninger
over Fiskenes uhyre Formerelse vil . .

60 denne Aa blive til en Rigdoms-Klilde.firjr.

XI11.54. i de sidste Aar har (vildsvinene)
formeret sig saa stærkt, at de om Somme-
ren spredes vidt om og anretter megen
^\aåe.BMøllJ)yL.I.275. Pil . . formeres .

.

stedse ved S>t\k\inger. HavebrL.*250. For-
meringer af Sukkerrør. AfenfeOJ'U50. jf.:
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(I kan) „formere" Planten ved at tage en
„Aflægger". LegehJI.135.

II. formere, v. [fmrime'ra] -ede ell. (sj.)

-te. vhs. -ing (s. d.), jf. Formation, {cenyd. d. s.

;

gennem ty. formieren (fr. formerj af lat. for-

mare, afl. af formå, se Form; jf. Format,
forme)

t) t danne ell. frembringe (noget af
noget andet), t.l) m.h.t. konkret ting ell.

stof. *Af raadet Træe man vil Mercurius lo

(o: kvægsølv) torm.eeTe.Holb.Paars.234. Got-
torp (slot ligger) paa en Øe som Formeres
af Shen. Borrebye.TF..580.

|| (jf. bet. 2) m.
h. t. (klang)figur. Den sittrende Bevægelse
i Glasskiven formerede adskillige Figurer
i Sandet, som laae derpaa. VSO. 1.2) (jf.

Form 2.3) i forb. formere (en) proces,
anlægge proces, søgsmaal (imod en). Der
skal strax paa staaende Fod formeres ham
en Froces. Holb.llJ.V.4. Graah.PT.II.117. io

VSO. billedl. : *Til Qvindefeyl man Aarsag
er,

I
Dem dog proces toTmeTeT.Holb.Skiemt.

F5^. 1.3) (jf. Form 2.2) finde, hitte paa;
udtænke; lave. *hand kunde raisonnere,

|

Og skiøne Anslag, naar ham ingen bad,
formere. sa.Paars.304. havde jeg nu dispu-
teret ham imod saa havde hånd blevet
verre, og formeeret sig hundrede Mis-
tanker. sa.Jul.6sc. (jeg skal) forelegge ham
en Syllogismum, som jeg allereede har for- 20

mered udi Barbara. sa.Tyb.IV.5. || m. h. t.

skriftlig fremstilling: affatte. *de Lærde
. .

I

Een Deel Protester har mod Adelskab
formeret. Anti-Spectator.86. Søefolk, som .

.

troede, det ikke var Synd . . at formere
deres Rehdere en falsk Regning. Birckner.

IV.128. VSO. MB.1825.17. 1.4) 07- Form
2.6; gram.) danne (en bøjningsform, et nyt
ord ved afledning osv.). passivum formeres
af Activo. Holb.0rthogr.103. vAph.(1759). 40

2) danne (et hele ved at bringe dets elementer

(enheder) i en vis orden); tilvejebringe;
opstille. 2.1) (m, ell. ^ og .^) m. h. t. men-
nesker, militære ell. maritime enheder: samle
(sig) i (bestemte, større ell. mindre grupper);
xndtage en vis opstilling; ordne (sig t).

1. m. obj., der betegner den (højere) militære

ell. maritime enhed, som tilvejebringes, for-

meer din Hær og drag ud. Dom.9.29. Holb.
Paars.305. Paa Commando-Ordet: Formeer 50

Batteriet! springer hver Deling for sig .

.

til venstre og rettes tU Midten. ExercArtil.

(180å).227. det Sted, hvor Bataillonen skul-

de formeres. Rist. S. 219. Tjenesteregi. 256.
Eskadron er formeret paa flere Linier.

Schelkr.MarO. 2. m. obj., der betegner den
orden (opstillingsform), som tilvejebringes.

formere en Bataillon Qvarré. Tode. V.249.
Slagordenen skal iovmeres.Hallager.54. Vil
man fra Stedet formere Roderne til Høire, 60

da commanderes: Høire formeer — Ro-
derne !Gy»nn.('i828j.74. "Formerer den tro-

faste K.\?eåe\Blich.D.II.131. der er ikke
nogen strængt formeret Orden i Rytter-
sværmen som i en moderne Afdeling Ka-
valleri. JLange.BM. II. 40. Bønnelycke. Sp.

168. jf.: (selskabet) formerede nu en ny
'Kxeås.Chievitz.Fa.106. 3. (1. br.) i nogle
overf. ell. meton. forb. 20 Mand af National-
garden, som tilsammen formerede en Al-
lee midt paa G\i\vet.FrSneed.I.309.Yi bleve
der en heel Deel Tydske og Danske for-
samlede; vi formerede saaledes et ordent-
ligt gothisk Bord. P0Brøndst.BD.12. »Par-
terret kun af Herrer er formeret. Heib.Poet.
IX.448. i forb. formere enret: *Man for at
dømme ham formerede en Ret. Holb.Paars.
62. Brandes.II.247. 2.2) (1. br.) m. h. t. sam-
linger, især af bøger, af Universale Geistlige
Historier kand (man) formere et maade-
ligt Bihliotheque. Holb.Kh.Fort.a2f. Langt
den største Samling af danske Palæotyper,
som eksisterer nogetsteds, er den, som
findes i det kgl. Bibliotek i Kbh., hvor
den er formeret som en særlig Samling.
Aarbog f. Bogvenner.1918.10.

3) {sa. anv. af ty. formieren; bogb) af-
skære papstykkeme (siderne) i et bogbind i

forhold til bogens højde og bredde. Saand-
gem.439. Haandv.13.

G3 Formerer, en. (især foræld.) til I.

formere (1): person, som formerer; forøger.

Moth.M27. som en Videnskabens For-
merer. Starcke.(Tilsk.l903.190).

Formeri, et. [fcorma'ri-'] flt. -er. den
del af et støberi, hvori formningen (ofte ogs.

støbningen) foregaar. Wagn.Tekn.99. Han-
nover, tekn.l8.

I. Formering, en. vbs. til I. formere
(s. d.); jf. Formerings-.

II. Formering, en. flt. -er. vbs. til II.

formere (jf. Formationj. 1) (især ^ ell. ^)
til IL formere 2(.i). Regimentets Formee-
ring til ChsLrgeringen. MB. 1795. 701. 2)
(bogb.) til H. formere 3. Haandgern.438.
Haandv.13. || konkr.: den del af bogbindets

sider, der rager uden for papirets rand. en
smal Pergamentstrimmel, godt halv saa
bred som Bogens Formering. AnkerKyster.
Omlndbinding.11.(1920). 7.

Formerings-, i ssgr. af I. Formering,
især (biol., gart. og bot.) til I. formere 3.

-bed, et. bed i et formeringshus. HavebrL.^
764. -dygtig, adj. JPlenge.En Sommer i

min Have.(1877).35. -evne, en. LandbO.
11.204. -hus, et. hus indrettet til formering

af væksthusplanter. DanmHavebr.170. Have-
brL?865. -log, et. løg, der dannes samtidig

med det til blomstring bestemte løg, men som
ikke er blomstringsdygtigt samme aar. Warm.
Bot.90. -STamp, en. (skimmel)svamp i for-

meringsbede og -huse. HavebrL.^250.
Former-lineal, en. (af H. formere

3 ; bogb. ; jf. Formlineal) falslineal. Haand-
gem.439. Haandv.13.
formessinge, v. [fcor'mæiseiiOa] -ede.

vbs. Formessing (Krak.l919.II.370). {af VI.

for- 6.1 og Messing; især fagl.) overtrække
med et lag af messing. Bordene leveres

med . . forniklede eller formessingede
Fødder. Hver8Dag.Vitl903.158.
formet, (pati.) adj. ['fmrma^] {egl. perf.
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pari. til forme, jf. dog -formig) af en vis

fortn (især 1). Hans Ansigt var glatraget.

Munden bred men fint formet. Poh^.Z/P.

VII.137. Hun ligger stadig paa Ryggen
efter Lægens Ordre, og jeg ser hendes
smukt formede Læber give Ordene den
siåsie Åimnd^gJBiichh.TJH.M. |i

alm.issgr.

[-|f(or')mafl, hvis 1. led ofte betegner en sam-
menligning, fx.: flammeformede Figurer.
Schand.AE.212. Han skrider afsted . . og
med et ormformet Smil i Mundvigerne.
Buchh.XJH.14. jf. baand-, bue-, bølge-,

børste-, draabeformet ofl.

Forme-t«rv, en. se Formtørv.
O Form-fejl, en. Deformitet (Form-

fejl) kaldes enhver Afvigelse fra det nor-

male i Legemets eller en Legemsdels
YoTm.Panum.lo4. H [2.3] en Formfeil . .

Skal for en juridisk Forms Skyld en hel

Familie bringes til Bettelstaven? Bergs.

GFJ.209. BangSEJl. -frag^bave, en.

(gart.) have m. fortnfrugttræer (jf. -have^.

ÉavebrL.*269. -fmg^ttræ, et. (gart.)

frugttræ, som er tiltrukket i kunstige former

(jf. -tTæ).Sal.''VIII.482. GJ -fold, adj. som
udmærker sig ved sin form; formfuldendt.

1) (sj.) til Form l.i: hvor formfuldt den
højre Haand i Handsken var malet. JXan^e.
111.220. 2) til Form 2.3: som har megen
form (i sin optræden olgn.); rettende sig

(strengt) efter ell. afpasset efter de vedtagne

former (for god tone olgn.). I Spidsen for
Samfundet i Malmø stod Lands-høfdingen
T., en statelig formfuld Mand. ^Jfunfcr.
EJ.73. Schand.0.I.12S. (han viste) stadig
en gammeldags, formfuld Diskretion. K
Lars.AH.lol. ved Sæsonens Begyndelse
og Slutning aflægges i formfulde Kredse
Visit. VoHHj.IVl.107. -fuldendt, part.

adj. [-(fulæn'd ell -ful,æn'd] (især Qp; 1) [2.2]

(jf. -fuldkommen^. Det er en kæk Bog
. . de indstrøede Digte ofte formfuldendte.
Hørup.1.64. Bang.HS.10. 2) [2.3] (jf. -fuld

2). Ejendommelig er den formfuldendte
høflighed, hvormed der . . forhandles mel-
lem den bortflygtede bedrager og hans
tidligere kolleger. KCarøe. Studier til da.Me-
dicinalhi$t.(1912).124. i kvindelig Taknem-
melighed udstyrede hun gavmildt ham
selv med aUe disse attraaværdige Egen-
skaber: han var ridderlig, beaandet, dis-

kret, formfuldendt AndNx.M.109. jf.: E.
var . . Egnens ridderligste Skikkelse. Det
var altid ham, der med sikker Formfuld-
endthed opførte et Bal.JVJens.EE.31.
G) -fuldkommen, adj. [2.2] (jf. -fuld,

-fuldendt 1 ; 1. br.). La Fontaine sknver kla-

re, formfuldkomne, højst melodiske Vers.
Brandes.II.117. jf.: Det er . . ved Fore-
dragets henrivende Varme og Formfuld-
kommenhed, at Winther indtager sin
Æresplads i vor Literatur. smst.58. O -ffiv-
ning, en. det at give noget en vis form.
Den raa Formgivning af Metal sker hyp-

Sigt ved Forskydning af dets enkelte Defe.
lannover.Tekn.8.

i| [2.2] etVærk (afHauch),

som, trods alle Ubehjælpsomheder i Form-
givningen hist og her, fængsler Læseren.
Bra»des.I.402. -hammer, en. [3.i] ham-
mer, hvormed guldslageren bearbejder formen
m. guldbladene. OpfB.^V.290. -hat, en. [3a]

(fagl.) damehat af stivlærred overtrukket m.
stof. Kidde.B.57. -have, en. (gart.) for-
kortet af-frugthave. Formhaven med Frugt-
træer i alle mulige nyttige Former. StNye-

10 land.(Belgien.(1916).190). DanmHavehr.51o.
-hul, et. [3j] hul (til lufttilforsel) i en
form. Wagn.Tekn.94. Hannover. Tekn.30.
O formidabel, adj. [f(Drmiida'b(a)l]

(foræld., m. fr. form : formidable. Holb.Ep.
III.363.IV.481). (fra fr. formidable, lat.

formidabilis, af lat. formidare, grue, gyse

(for); nu især spøg.) frygtindgydende;
farlig; ofte m. afsvækket bet. (navnlig m. h.

t. størrelse): forskrækkelig, en formidabel
20 Flode kom til Engeland. sa.Intr.I.o95. Det

samtUge formidable Selskab af Torske-
pander, Svampehoveder. Torf^. F. 74. jeg
skulde have med lutter Voxne at bestille

og iblandt disse med en saa formidabel
Person, som Halvor. Bagger.1.56. den rette

Lære (vil) med overvældende Magt trænge
fra Byen ud i Landet og anrette et for-

midabelt Nederlag paa de for Tiden flo-

rerende Sekter. Ja^n*^. 77.555.

30 Formiddag 9 en. ['fmrimeda, 'fmnne-
ida('', højtid. -|da'q] formiddagen. Høysg.
AG.67. flt. -e (i (no.) -er. HolbJ)NB.529).
(ænyd. d. 8.,jf. ty. vormittag; dannet af V.
lor 2.2 og mddag ell. af udtr. m. præp. : for
(o: før) middag; jf. Eftermiddag) den før-
ste halvdel af dagen indtil Td. 12 mid-
dag (ell. maaUidet midt paa dagen). Moth.
MlOl. Tilbringe Formiddagen med at stu-

dere. t'4j>A.('i 764j. Denne Formiddag har
40 været mig meget lan^. VSO. *Er Formid-

dag end sort som Nat,
|
Kan Soel dog

brat I . . bestraale Jorden. GrundtvJDV.II.
55. Hele Formiddagen havde jeg Besøg.
MO. Et Par Dage efter ud paa Formid-
dagen var Ulrik Frederik i Lynge. JPJac.
1.167. jf.: *Nu smiler Formiddagen ven-
ligt ind

I

Ad broget Rude. 0ehl.DM.12.
ofte m. udelukkelse af morgentimerne: Jens
Grib (Lnd fra Sovekammeret): „Hvad mon

50 Klokken være idag? Det seer snarere ud
til at være Formiddag end Morgen."Pi<n^.
Sylv.79. (især i Kbh.) undertiden om timerne
ml. frokost (ved 11-12-tiden) og „middags"

-

maaUidet (ved o-6-tiden), jf. ndf. sp.69P*
samt: Foredragene bliver begge Dagene
Kl. 3, og (vi maa) anbefale vore Læser-
inder at holde de nævnte Formiddags-
timer ledige paa deres Uge-ProgramJ*©/.
^y7l920Jo.sp.3. Tilsk.1903.512. H (fagl.) ved

60 angivelse af klokkeslæt: tiden fra midnat
til middag. Harboe.MarO.

|j efter præp.,
i adverbielle tidsbestemmelser, i formiddag,
om samme dags nærværende formiddag; ogs.

(jf. FeUb.II.6; nu sj. i rigsspr.) d. s. s. i

formiddags, om den nys forløbne formid-
dag. Han er ankommen i Formiddag (eU.)

. Kea^kt »/» IWS 44
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i Formiådags. vAph.(1764). Vi maa gaae
hen til ham i Formiddag. VSO. I Formid-
dag (nu i denne Formiddag) er han hiem-
me. I Formiddags var han hiemme. ilfO.

Jeg skal komme endnu i Formiddag. Levin.
•Alle disse gule Blomster . . |

stod i For-
middags paa Marken

|
sprungne ud i

Middagsynrraen. Stuck.FS.14. om formid-
dagen (t om formiddag), om hvad der sker

en bestemt dags formiddag ell. hver formid-
dag i et vist tidsrum, man drømmer ikke
staaende med aabne Øyne om Formid-
dag. Eolb.Plut.1.6. om Formiddagen arbei-

der jeg fra 9 til 2, eller 3. Oehl.(CLNMynst.
M.30). slaget begyndte om formiddagen

j

II i forb. m. en anden tidsbestemmelse, tvende
Raadmænd, som . . sidde Retten alle Tiis-

dags formiddager. Holb.DNB.529. toget af-

gaar 6.30 formiddag
j

i gaar formiddag
(Biehl.(Rahb.LB. 11.369). VSO. Levin.) ell.

(i rigsspr.nu især:) i gaar formiddags
(Levin.). iForgaarsFormiddag.Zemw. For-
midda^;«-, i ssgr. [if(or(i)medas-] {vist først

alm. i 19. aarh., jf. dog ordspr.: Formiddags-
DrankerejEfteriniddags-Gjække.JifaM.i577.
CBernh.lV.182) for at betegne noget som
hørende til, knyttet til formiddagen ; som eks.

anføres : (han) traf Otto vedFormiddags-
kaf fen og Cigaren hos en Konditor. Gold-
8chm.IV.2é?. Gjel.M.404. aabne Vinduer,
som Formiddagssolen skinnede paa.J
VJens.D.101. endvidere ."-bryllup, -dragt
(især som modsætn. til Festdragt/, -kone,
-pige (om kone ell. pige, som har en for-

middagsplads. GyrLemche.FS.300. KLars.
GV.97), -plads (om stilling, der medfører
husligt arbejde, budtjeneste olgn. om formid-
dagen. Riget*liil912.4.sp.4), -tog, -vagtf'^
vagt(mandskab) om formiddagen fra 8 til

12. Earboe.MarO. SaUVIII.483), -visit
(Erz.D.II.224. Schand.TF.11.229).
formiddelst, præp. se formedelst.
t9 formidle, v. [fcor'mid'la] -ede. vbs.

-ing (Wied. Fæd. 418. FrPoulsen. F. 83).
{ænyd.d.s., /sv. formedhla; efter ty. -vQixxiit-

teln, jf. formedelst; 1. br.) 1) (i alm.) op-
træde ell. tjene som forbindende mellemled
og derved opnaa et vist resultat. A.s Theori
(kan) aldrig anses for fyldestgørende med
Hensyn til Grunden for Menneskebilledets
Fremstaaen, men kun gælde med Hensyn
til en formidlende Anledning. JLange.BM.
1.63. den Sandhed, som fremtræder i Skrif-

ten, er en umiddelbar Aabenbaring . . den
er direkte givet af Gud . . uden at være
gaaet igennem menneskelig, særlig he-
densk Formidling. Erarup.L.25. \\ m. obj.,

der betegner det opnaaede resultat: tilveje-
bringe ell. udvirke ved mellemkomst,
ved at optræde som mellemmand olgn.

(gesandten) skulde . . formidle det formelt
venskabelige Forhold mellem de to Re-
geringer. Tilsk.1918.IL7. disse to Mænd .

.

formidlede (delvis) Udgivelsen af A. F.
Tschernings efterladte Papirer paa P. G.
Philipsens Forlag. Aarbogf.BogvennerJ.919.

132. Oberst T. . . havde formidlet mit Be-
søg hos Generalfeltmarskallen. DagNyh.^^U
19J9.7.8p.3. jf.: *det Liv kan hun ej leve,
men kun skatte | formidlet (o: opfattet mid-
delbart) gjennem Billed eller Sang. Schand.
VD.30. jf. bet. 2: Saaledes maatte vores
Forsonere, naar han havde formidlet et
Forlig imellem Gud og Menneskene, ind-
staae som Ansvar og Selvskyldener. £»«.

10 VII.86. 2) m. h. t. forholdet ml. stridende
parter olgn.: mægle; forsone, (han) hav-
de udmærket formidlende E-vner.Mantzius.
SH.VI3.116. (efter krigen) vil der atter

blive Brug for dem, der ønsker at hjælpe,
helbrede, formidle og forsone. ORode.KV.
62.

II
(nu næppe br.) m. h. t. trætte olgn.:

bilægge (1). Moth.M104.jf.VSO.II.202(u.
Formegler^. O Formidler, en. (1. br.)

1) til formidle 1: person, der virker som
20 mellemled; mellemmand. Fornuften ser i Gud,
som vil, den første Aarsag, i Mennesket
som udfører denne Vilje Midlet, Ministe-
ren, Formidleren. J5randes.F.i 09. Her ser

man, hvad Religionen og Kristendommen
betyder for dens Formidlere (o: forkyndere).
Wied. Da. 83. (fønikierne) var Maéglerne,
Formidlerne, som bragte talrige Impulser
fra orientalsk Kultur over til Grækenland.
VVed.BB.195. 2) /iZ formidle 2: mægler (ml.

:i) stridende). (A. S. Ørsted er) den kloge For-
midler i Kollegiet, naar Striden raser mel-
lem (præsidenten og departementschefen).
Naar Uvejret bryder løs, er Ørsted Freds-
mægleren. Beumert.S0.29.

-formijg:, adj. [-|f(or'mi] (afl. af Form
efter ty. -formig (-formig); jf. formet) uden
for enkelte ssgr. som ensformig og (til Form
l.sj luftformig næsten kun som (nu sj.) side-

form til -formet i ssgr. (til Form l.i), hvis

45 første led i alm. betegner en sammenligning,

fx.: baand-, bue-, bølge-, draabe-, flam-
meformig (Schand.TFJI.UO).
formilde, v. [fmr'mil'a] formilde. JBTøt/s^.

AG. 16. -ede ell. (1. br.) -te (i vers: Butt.

(Bahb.LB.I.560). PalM.(1909).II.146). vbs.

CP -else (Eolb.DH.II.37o. vAph.Chym.I.
437. Bønnelycke.MM.lO). {ænyd. d. s.; dan-
net af VI. for- 6.2 og mild; jf. sv. formildra)

gøre mild(ere); mildne.
50 1) (især (D) bringe (en person) i en mil-

dere (mindre ophidset ell. streng) sindsstem-

ning; berolige; dæmpe ens vrede. Han
besluttede udi sin Vrede strax i Grund at

ødelægge Staden, dog lod han sig siden

af nogles Forbøn formilde. Holb.Hh.II.326.
*(mange) søgte |

Med Taarer at formilde

Dommerne
|
Til Skaansomhed og til For-

barmelse. Oehl.S.191. han (vilde) vel sag-

tens . . blive vred, men snart formildes.

60 Gylb.Novel.IL88. e. br. jf: *Bliv ved frem-

deles paa min Lykkes Traad at spinde,
|

Til du Augustum faar i en formUdet Stand.

Falst.Ovid.97. samt(refi.): (kongens) Ansigt
formUdede sig. Ing. VS.1.136. \\ (^, især

højtid.) m. betegnelse for sindstilstand som
obj.: dæmpe, ved hendes (o: Thyras) For-
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nuft og Venlighed formildede hun Gorms
. . Strenghed.WandJIindesmJ.do. *formild

din Yredel Ew.III.13o.

2) GJ n». h. t. (ugunstige) omstændigheder

eU. tilstande: gøre mindre streng, smertelig

olgn.; lindre. Café, hvormed jeg bilder

mig ind at kunne formilde alle Svagheder.
Eolb.Ep.11.61. 'Den søde Himmel-Giest

|

Formilder vores Plage. -BrorsJ 73. •Formil-

de eders Savn. GrundtvJPS.V1.402. Heller
ikke var hans Levemaade . . skikket til

at lindre eller formilde hans Sygdom.Molb.
EL.116. PEMull.'99f. jf.: lever han, saa
ville vi formilde ham de faa Dage, han
har igien. OehlÆ.261. 8a.RE.81.

3) CO, /. br.) m. h. t. form og optræden:
gøre mindre afstikkende ell. plump;
gøre mere dæmpet ell. harmonisk; af-
dæmpe; afrunde; forædle, (man) fåaer

. . dog at formilde stødet, og ikke jøkke
(accenterne) saa ilde ud, som de Sællandske
Bénder giøT.Eøysg.AG.16. (grækerinden)

vidste overalt at formilde Plumpheden,
Grundtv.BrS.6. Alt hvad jeg paa den store

Klint havde beundret, gienfandt jeg her
i mindre, men ogsaa mere uddannede og
formUdede Skikkelser. Molb. (Eahb. LB. I.

28). (da navnet Marcus) lød temmelig
stærkt jødisk, havde Mortche efterhaanden
formildet det til Martin. Goldschm.VlJI.17.

4) (især (D) m. h. t. (straffe)besiemmelse

eU. dom: gøre mere lempelig, hvis Straf-

fens Ævighed ikke kand holde ugudelige
Mennesker i Ave, hvad kand man da ven-
te, hvis de troe dens Formildelse ?Bo(6.
Ep.1.287. Da Mellemhandlerne hafde faaet

dette Skrift . . komme de samtlige . . til de
Danske Commissarier om Aftenen, fore-

stillede, at deres Skrift var for skarp stiled,

og formanede dem tU at forandre og for-

milde det. Slange.ChrlV.1325. *det staaer i

Fyrstens Vold, | I sieldent Fald, Udt Straf-

fen at formilde. Wess.106. 'lad mig . .
|

Ved ydmyg Bøn din strænge Dom formil-

de. Tode.1.247. For David kunde det blive

en Formildelse, om det lykkedes ham at

forhindre Urias's virkelige Død. Eierk.VI.
420. 1 spec. (jur.) i forb. formildende om-
stændighed, forhold, der medfører, at dom-
stolene ved bedømmelse af en strafskyld søger

at formindske straffen (inden for det paa-
gældende lovbuds rammer), at fremstille en
virkelig foragtelig Handling, under for-

mildende Omstændigheder.ÆircA7ier.rr.i64.
hvis det blev bevist, vilde en Schweizer-
Jury næppe finde nogen formildende Om-
stændighed. Gjel.W.244.

5) (nu især dial.) m. h. t. (ophav til) sanse-

indtryk: gøre mindre bitter, sur, skarp,
u fee A a oc h'^osi'.formildetVitriol-Olje.fidp^.

ChymJ1.24o. saasnart Veirliget formilde-
des. flawcA.F.^i^. Golfstrømmen formilder
Vinterens Strenghed. D&H. paa Falster .

.

formilderKonen Øllet med Honning, Bræn-
deviin med Wiøå.MDL.
t formindre, v. -ede. (ænyd. d. s., fsv.

formindra; fra »nnf. vorminderen, ty.ver-
jninåerD)gøremindre;formind8ke.Moih.

'

L154. (kongen) formindrer derved (o: ved
indførselsforbuddene) hans egne Intrader (o:

indtægter). OecMag. VIII. 225. Formindret
Treklang . . bestaaer af Oktaven, den lille

Terz og HUe QyiD.t.MusikL.(1801).87.
formindske, v. [f<nr'men'sg3] -ede.

vbs. -else (s. d.) ell. (nu 1. br.) -ning (Slange.

10 ChrlV.1193. ØrstJIlJ215. MO.). (ænyd. d.

8., fsv. forminzka; dannet o/" VI. for- 5 og
mindske; jf. formindre; især \3) gøre min-
dre; indskrænke. 1) m. h. t. omfang,
styrke, grad osv. O Død! din Tilskikkelse
er god lor et Menneske, som er trængende,
og hvis Kraft formindskes. Str.4i.3. Bøn-
dernes Magt (o: kampstyrke) var bleven
iormmsket. EolbJ)HJ.624. Det Had . . som
hersker iblandt Folk, formindsker deres

20 Lyksalighed. Eøysg. S. 8. formindsk ikke
vores Glæde ved saadanne Yttringer. PJ.
Eeib.SkJ.50. *Tro vi kun paa hans Søn,

|

Tilgiver han os Brøden, | Formindsker
daglig Nøden. Grundtv£S.III. 88. Eauch,
V1.430. 'Vandet formindsker vor Vægt.
Drachm.DD.56. formindsket maale-
stok, størrelse, se disse ord. | (^; nu
næppe br.) mindske; tage ind. Formind-
ske Seil. SøLex.(1808). J m. h. t. anseelse

30 eU. rygte: forringe (jf. FEMulU420). for-

mindske . . ens gode nafn og rygte. Moth.
L154. altid færdige at formindske Helte-
nes store Bedrifter, eller forstørre deres
smaa Feiltrin. Jaco&ijSA-r.^9. og søgte han
paa alle Maader at formindske deres Hæ-
der. EauchJI.288. | t (bibl.) m. person-obj.

den, som hader sladder, formindskes i

ondskab (1871 : skal faae mindre af Ondt^.
Sir.l9.6(Chr.VI). efterdi du haver besmit-

40 tet min helligdom med alle dine slemhe-
der . . da vil jeg, jeg ogsaa formindske dig
(1871: da vil ogsaa jeg drage mig tilbageø,

og mit øye skal ikke s^zxe.Ez.5.11(Chr.
vi). I (sprogv., sj.) m. h. t. ord(betydning):
omforme (et ord) tU diminutiv. I de roman-
ske Sprog er -ot en formindskende Endelse.
JohsSteenstr.MK.38. Paa Tysk formindskes
Magd til Mådchen. swsf. f formindske-
de intervaller, J^ intervaller, som opstaar

50 ved, at man fordyber den øverste tone i de
rene og smaa intervaller en halv tone. Sal.*

X1I.463. 2) m. h. t. antal (nu iscer m. Tal
olgn. ord som obj.). han velsignede dem,
og de bleve saare formerede, og han for-

mindskede ikke deres Kvæg. Ps. 107.,38.
hvis man formindskede Tallet. Eolb.EpJ.
339. Søsteren . . søgte nu ofte, ved en
mindre forekommende Modtagelse, at for-

mindske hans stedse hyppigere Besøg.Ing.
60 EF.II.61. fra flere Steder . . lyde stærke

Klager over, at Udvandringen har for-

mindsket Arbejderbefolkningen. National-
økonTidsskr.1.280.

fl
(sj.) refl.: tage af.

Skibenes Tal . . har formindsket sig siden
minBarndomJSolb.Berg.79. G Formind-
skelse, en. flt. -r. vbs. tU formindske. 1)

44*
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til formindske 1. l.i) adskillige fordum

fode og dybe Havne formedelst Vandets
ormindskelse . . synes med Tiden at ville

blive u-brugelige.iroi6.Ej9.F. 70. VSO. MO.
1.2) (J", nu næppe br.) reduktion af node-
værdierne („diminution"). MusikL.(1801).53.
1.3) (sprogv., sj.) diminutiv. Annette, fransk
Formindskelse af Anna. JohsSteenstr.MK.
94. 2) (nu 1. br.) til formindske 2. Hand-
verks-Karle vilde vel tale om Festernes
Formindskelse, som om en stor Forargelse.
Holb.Ep.1.338. Pengenes , . Formindskelse.
VSO. Formindskelses-endelse, en.

[1.3] (sprogv., 1. br.) diminutivendelse. S&B.
-g;laSy et. [l.i] (fagl.) konkav linse. YareL.
(1807).1.353. Heib.Pros.VII.353. SaVVIII.
483. -muffe, en. [l.i] mu/fe (forbindel-

sesstykke) til fortsættelse af en rørledning m.
en ledning af mindre diameter. Haandv.241.
Hannover. Tekn.126. -navn, et. [i.z\(sprogv.,

1. br.) d. 8. s. -ord. Mikkels.SproglS.31. -ord,
et. [1.3] (sprogv., 1. br.) diminutiv. JBaden.
Gram.105. Brandes.VI.467.
Form-jærn, et. (til Form l.i ell. forme

1) redskab af metal, som i husholdningen
bruges til at udskære madvarer (grønsager,

kager, buddinger olgn.) med i særlig form.
Frk.T.Sylteb.47.72. -kasse, en. [3.i]

kasse af jærn (ell. træ), som ved støbning i

sand bruges til at afstive modellen. Wagn.
Tekn.64. Hannover.Tekn.19. -kerne, en.

[3.i] den del af en støbeform, som skal

udfylde det hule rum i støbestykket (alm.:

Kernej. TeknMarO. || overf. (m. tilknytning

til Form 1). den ældre Kunsts faste og
regulære Inddeling af Legemets Form-
kærne (o: rent plastiske form, uden karak-
teristik af overfladen og bevægelsen). JLange.
III.37.jf.: man trænger ikke ind til Form-
kærnen, holder sig til Overfladen, der faar
en pyntelig Fohtnr. Beckett.VK.90. -knl,
pi. (fagl.) jordagtige brunkul tilskaaret i en
vis ensartet form; briketter af kul. TeknMarO.
92. Scheller.MarO. jf SaUVIlI.484. -ler,
et. (af formeg. 1) (1. br.) ler, hvoraf noget

(fx. et billedhuggerarbejde) formes. MO. 2)

(fedt) ler, som (m. tilsætning) anvendes
til metalstøbning. Wagn.Tekn.59. Hannover.
Tekn.l7.
formlig^, adj. ['fcormli] {afl. af Form,

jf. I. formelig; sj.) som vedrører formen;
formel, i formlig Henseende hørte (hans
vers) til de heåste. Bøgh.DD.1863.124.

|| f
spec. d. s. s. I. formelig l.i: (lov)formelig.
Moth.F331. de forekommende Sager form-
lig, grundig og tydelig . . undersøge. MB.
1705.129.

CP Form-lighed, en. (sj. Forms-. Ørst.

III.143). lighed i form. lige fra den, der
kun fatter de raaeste Formsligheder, til

den, som skjelner de fineste Træk af Liv
og Aand i Billedkunstens Værker, smsf.

||

tU Form 2.6: MO. f -lineal, en. (bogb.)

d. s. s. Formerlineal. Moth.F330. -lys, et.

(ogs. Forme-. Grundtv.PS.VII.515. MO. Da-
vms.KK.33). {af Form 3.i ell. forme; nu 1.

&r.) lys, som støbes i en form. Goldschm.
VIII.321. AarbFrborg.1918.99. -lære, en.
t) (bot.) læren om planternes ydre legemsdele.
Warm.Bot.l9. 2) [2.6] (sprogv.) læren om
ordenes former, især deres bøjning(sformer).
Bask. FS. Fort. 30. Oldnordisk Formlære.
Wim. (bogtitel. 1870). -los, adj. 1) [l.i]

(især (D) som er uden (fast ell. bestemt ell.

foreskreven) form. Hun laa som en formløs
10 Bylt paa de ujævne, store Trærødder.

Schana.SB.35. en nittenaarig Amerikaner-
inde med en lille formløs Næse, for tykke
Kinder. KLars.Ci.l55. 2) (jf Form I.2; O
foreliggende som (blot) stof, der ikke har
(faaet) form; som ikke fremtræder m. sær-
præg. *I)og aldrig opholder dig (o: vandet)
nogen Gestalt,

|
Du stræber igjen til det

formløse Alt. Staffeldt.121. (guds) Haand .

.

skabte Verden af et formløst Stof (Chr.

20 VI: uskikket materie^. Fisd.ii.iS, (digterens

væsen) føler sig som Et med det formløse
Alliv.jBrandes.IF.i68. 3) O til Form 2.2.

MO. Det var en formløs Bog; uden Sam-
mentrængthed. Brandes.III.86. 4) [2.3] som
ikke retter sig efter ell. stemmer m. den alm.
vedtagne (selskabelige) form. Derefter foer
han ud af Døren, ilsomt, jublende og form-
løs, som han var ^iOva.men.Etlar^B.411.
-los-hed, en. især: \) ^ til -løs 3. de tid-

30 ligere danske Digtere . . lide under en
raa Formløshed og Mangel paa dannet
Smag. Molb.NTidsskr.I.169. Tankens Form-
løshed. Hrz.D.I.iil. 2) til -løs 4. En fri og
forstandig Gæstfrihed, der lader baade
Stivheden og Formløsheden bUve ude i

Forstuen hos Stokke og Paraplyer. jBran-
des.I.206. Middagen (prægedes) afdenForm-
løshed, der i det hele særtegnede Livet
paa KæTsho\m.Pont.LP.VII.154. -maa-

40 ler, en. (forst.) apparat til bestemmelse af
et træs formpunkt. SaU VIII. 486. -ma-
skine, en. (af formeg. maskine til form-
ning. smst.484. -masse, en, (af formeg.

masse af sand med tilsætning af ler til

formning. Wagn.Tekn.59.
Formning^, en. vbs. til forme (jf. For-

melsej. 1) til forme 1 og 2. (den) nationale
Eiendommelighed (vil) paatrykke sit Stem-
pel ved den videnskabelige Udvikling og

50 Formning. HNClaus.Univ.7. disse Billeder

(er) ikke af daarligt . . Arbeide; tværtimod
er Tegningen . . skarp, Formningen ud-
ført med en begyndende Kunststils hele

Omhu. SophMuliyO.510. I Formningen af

Kroppen glemme de ikke Nøglebenet.
JLange.BM.1.92. Formningen (af tørv) kan
ske paa 3 forskjellige Mander. MøllH.VI.
98. 2) tildannelse af den plastiske form
(3.1), i hvilken metaller skal støbes. Fraværel-

60 sen af Kasse er det karakteristiske for

Formning i Ler, som derfor ogsaa kaldes

„fri Formning".TFa5'n.re/i;n.75.
formode, v. [foDr'mo'da] -ede. vbs.-{n)ing

(s. d.). (ænyd. d. s. (især refl.), glda. d. s.

(Brandt.BD.II.12), fsv.formodha (sik); fra
mnt. vormoden (ty. vermutenj, af moden,
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se anmode; 1. hr. i talespr. og højere stU)

have en tanke (om noget), som man an-
ser for sandsynlig; antage (6a). 1) m.
h. t. noget nærværende ell. forbigangent: an-
tage virkeligheden ell. eksistensen af noget.

jeg vidste, eller egentligere jeg formodede
kun et eneste Menneske paa nele Jorden,
der havde nogen særdeles Godhed for mig.
Ew. VIII.80. (den) erfarne Læge finder til-

strækkelig Grund til at fonnode Kopper.
Tode.ST.1.29. adskillige Folkegrupper . .

lode os formode en Fest. Bagges.LuI.361.
der var en Fortællen og Forklaren, en
Formoden og Debatteren. JPJac.I.106. nu
næsten kun styrende genstandssætning ell.

pron. i intk.: Jeg formoder det ikke . .

men jeg er aldeles overbeviist derom. Hrz.
XII.196. 'Jeg Vished faaer om det, jeg
alt foTmodeT.CKMolb.Bante.I.163. 'hvad
jeg først formoded, nu jeg véå.Drachm.
SB.105. jeg formoder, at der er stødt ham
en ulykke til

j }\
(nu næppe br.) styrende

spørge-bisætn. olgn. : have en formodning om.
•Veed man, formoder man, hvorfra (o:

skibet kommer). Eic.V. 188. Q (nu 1. br.) m.
person-obj. og præd. til obj. (eller lign. kon-
struktion), der Johannes havde fuldkom-
met løbet, sagde hånd: hvem formode
(1819: mene; I mig at være? ApG.13J25
(Chr.VI). man (kunde) tit, naar man for-

modede ham i Skolen . . finde ham paa
Rygaasen af et Huus. Ew.VlJ.o4. 2) (i ngs-
spr. (jf. Feilb.) nu kun i tilfælde, der ogs.

kan tydes som bet. 1) m. h. t. noget tUkom-
mende (ofte m. obj., der betegner noget, man
finder godt, ønskeligt): (for)vente; ha abe.
hun skal drage med dig, og jeg formoder,
at du skal faae Børn af hende. Tob.6.22.
Paltz Greven har taget sig den Frihed at

Invitere dem til et Aftens Maaltid, for-

moder de tage det ikke ilde op. Eolb.Pants.
II.6. Høysg.lPrJ24. Han giorde det . . med
al den Hede, som man kunde formode hos
en Broder eller en Medskyldig. £ic.FJ.ii5.
FrSneed.1.28.

|| f m. re/l. hensobj. ondskab .

.

formoder . . sig altid svare ting (1871 : har
.. altid formodet svare Ting for sig).Yisd.

17.11(Chr.VI). (de) formode sig . . et lyk-
saligere Liv end det de forlade. Kraft.VF.
118. Beskrivelsen paa et saadant Feltslag
formoder man sig rm. PAHeib.US.13.
formodentlig, adj. [f(nrimo'5(8)n(d)li]

Eøysg.AG.29. (f formodellg. Langebek.(K
SelskSkr.VII.241)). adv. d. s. eU. (sj.) -t ell.

(t) en(vAph.(1764). VSO.). {ænyd.formoåe-
lig; afi. af formode; Z. br. i talespr. og højere

sta, jf.Carst.(Edda.XIV.(1920)J46j) 1) (nu
sj.) som adj.: som kan formodes; sand-
synlig; antagelig (3). (ved) Slutning fra
det visse, maa (han) gaae frem til det
rimelige, eller meest formodentlige. EPont.
Atlas.IIjv. man (maatte) vel . . kunde be-
stemme (skrifternes) i det mindste tor-
modenlige Nytte. EaAi.TtZsfcJ 797.468. naar
de Talende stedse ere blevne blødagtigere,
er det da formodentligt, at Sprogets Aand

har vundet? 3fyrwf.J5lSJ.3i3. Den formo-
dentlige Thronarving. Molb. Reise. III. 57.

2) som adv. 2.1) (nu næppe br.) knyttet tU
verber, der betegner antagelse olgn. : ved (hjælp

af) formodning; formodningsvis. Moth.
M154. 24 vigtige Aarsager og Raisons,
hvorefter vi Hattemagere formodentlig for-

meene os alleene at være berettigede til

Arbeide af Castor. Eolb.Kandst.V.3. Slutte

10 ioTmoden1^geD..vAph.(1764). 2:z) svækkende
sikkerheden af verbaUedets udsagn: rime-
ligvis; sandsynligvis; antagelig (3).

Vil han digte, som han da formodentlig
ikke altid kan staae Fristelsen imod. £w.
VI.36. Formodentlig kommer nu nærvæ-
rende Bog ud, med Bestemthed kan jeg
ikke vide det. Kierk.V. 48. Hun lytter . .

hendes Øjenbryn flyver som Fugle, hen-
des Fantasi formodentlig med. Buchh.UH.

70 45. (sj.) m. grads-adv.: Meget formodent-
lig gaaer det ham som visse lærde Klop-
iægieTe.Eic.VI.129. f -hed, en. [1] (i

bedømmelsen af et menneske efter dets an-
sigtstræk) findes Rimeligheder, Formodent-
ligheder, Mueligheder nok, ingen Regel.
EilschJ'hilkist.97. sa.Anv.53.

For-moder, en. vist kun i flt., som
(især spøg., 1. br.) fem. til Forfader (1). Det
er, ligesom han kun var sin Faders og

30 sine Forfædres Efterkommer, ikke sin

Moders og (man maa dog en Gan^ til at

skabe det Ord!) sine Formødres. VxlhMøll.

(JPJac.D.3). Huskatten maa . . slikke sig

Munden ved Tanken om, hvad dens For-
mødre en Gang i Tiden har kunnet byde
deres Kfkom. KvBl.^Vil90o.3.sp.4. Ser vi
tilbage paa alle disse nu hensovede Kvin-
der, som vi kalder vore Formødre, har vi

derfor alene og kun Tak at sige dem. KBok-
40 kenh.Fra den gamle Eerres Skuffer. (1917). 37.

Formodning, en. (\ Fonnodin;. DL.
1—14—6). flt. -er. vbs. til formode: den aan-
delige virksomhed, der bestaar i at formode;
især (mere konkr.) om den herved opstaaede

forestilling(s-række). 1) tU formode 1: an-
tagelse; gisning, (navnet) Panthakak .

.

kommer ufeilbarligt af det græske pan-
tha k^a (alting er ont.) Erfarenhed vil

vise om denne Formodning ikke er den
50 rigtigste.Ew. VI.44. En yttrede en Formod-

ning, en Anden anførte den som Vished.
HorrebJI.354. Denne Tanke (var ikke) løs
Formodning, den var grundet Overbeviis-
mng. Basth.Tale.(179o).15. Der er Formod-
ning for . . at han vinder Sagen. MO. vor
længere Udeblivelse vilde give Anledning
til Formodninger, som maaskee vare værre
end Virkeligheden.OrerstJ'.^SS. Ingen vid-
ste ret Besked om, hvad der egenlig var

60 tilstødt ham; man havde sine Formod-
ninger og Gisninger, der kom Sammen-
hængen mere eUer mindre nær. Drachm.
T.52. jeg har en formodning om, at han
allerede er rejst, at han ikke ^ovaxaer (osv.)

\

f. bet. 2 : Tolken kom tilbage, med Ordre at
and self skulde indfinde sig hos Genera-t
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len. Hånd tog deraf strax ond Formod-
ning ('o; blev grebet af bange anelser). Slange.
ChrIV.1029.

\\
(jur.) m. h. t. forhold, hvor

der Ulke kan skaffes fuld vished, men maa
dømmes efUr indicier (jf. Dødsformodnings-
domj. enddog det ikke nøjagtigen bevisis,

der dog vis Formodning er, at den Sig-
tede er skyldig.DL.1—14—6. den som døm-
mes paa Formodninger, bør i det mind-
ste ikke dømmes til den haardeste Straf.
— Blant Formodninger i Criminel-Sager
regnes Frygt, Ansigtets Forandring, Zit-

ring og Ustadighed i Ord. Tullin.ll.195.
Nørreg.Privatr.Vl.9. (jf.bet.2:) for denne
Forbrydelse, hvori al Formodning dømte
mig skyldig, blev jeg ført paa Raadstuen.
Bagges.NK.25. nu spec: en i visse retstil-

fælde paa forhaand gældende anta-
gelse (m. h. t. skyld osv.), som støtter sig paa
alm. erfaring, lovregel olgn.; præsumfion.
nyere Love opstiller f. Éx. ofte en For-
modning om, at Skylden for en Paakørsel
ligger hos en Jernbane, en Sporvogn ell.

Automobil fremfor hos den Paakørte. Sai.'

VIII. 485. 2) (jf. formode 2; nu næppe
br.) antagelse (ledsaget af ønske) om et vist

udfald, forløb af en sag olgn.; forvent-
ning; haab; især i forsk, præp.-udtr. Mange
. . formene . . sig at undflye Guds hevn,
som altiid seer alle ting, og hader det onde
. . ofte (gør) denne formodning mange af

dem, som til øvrigheden ere forordnede
. . deelagtige i uskyldigt h\oå.St.t.Esth.l6.4

(Chr.VI). *Hand derfor tænkte nu sin

Reyse at fortsætte;
|
Men mod Formodning

kom med Fogden i en Trætte. Holb.Paars.
82. mod all Formodning (udkom) udi det
Aar 1586 Befalning, at ingen under Livs
Straf maatte antage den Romerske Troe.
sa.Ep.V.122. (de havde) vel været i dend
Tanke eller Formodning, at samme Fæst-
ning . . skulde blive indtagen. Slange.Chr
IV.696. Madame K. blev samlet med sine
Fædre, efterladende sig over Formodning
store Midler. J5w.FJ.-260. han treen ind tu
mig . . i den faste Formodning at finde
mig død i Sengen. Bagges.L.1.226. || m. flg.

præp. til: rimelig grund til (at vente) noget;
sandsynlighed (for); rimelighed (for);
udsigt (til). Siger jeg Ja, som der er al

Formodning til, saa har han hvad han vil.

Ew.VI.195. Han havde . . al den Formod-
ning der kunde ønskes, til at giøre Lykke
ved Knuds iiof.Mall.SgH.12. der er al For-
modning til at antage en lignende Udvik-
ling for alle egenlige Meduser./apS^eens^r.
F.IO. m formodnings-vis, adv. (1. br.;

Jf. formodentlig 2.ij ved (hjælp afslutning
ud fra) formodning (1). Vi ére ude af Stand
til endog kun formodningsviis at besvare
(8pørgsmaalet).Dagbl.^'^/iol857.1.sp.2.

For-mon, et.'[V.31 flt.(sj.)-ne (Tullin.
III.365) ell. d. s. {ænyd. d. s.; jf. sv. forman;
allr. betegnet som foræld, i VSO.; nu kun
brugt afsprogrensere og dial.: MDL. Feilb.

Thorsen. Levin.(sjæll.)) hvad man har ell.

er forud for en anden; gunstigere stilling,

omstændighed, rettighed, egenskab osv.; for-
spring; fordel; forret(iighed); for-
trin. Taussens Oversættelse . . har dette
Formon for de andre, at den Oversættere
som frem for alle andre har forstaaet He-
braisk vel . . tillegger Ordet samme Be-
meTkelse. KSelskSkr.L22. Vore Danske
Konger (lod ikke lybækkeme) beholde det

10 ringeste Formon for sig, til at forraske dem
i KTigen.smst.253. Gud give ieg enten paa
den ene eller paa anden Maade kunde ud-
rette noget til min Herres Behag og For-
mon. Langebek.Breve.392. SorøSaml.III.169.
de Tropper, som Monarken . . havde meest
Fortrolighed til, skiønt de ikke synes . . at

have fortient sligt Formon. OGuldb.VH.II.
197. Levin. Krigs-Fortællinger.(1848).?. Bej-
leren til den anden af Biskoppens Døtre

20 . . var dog kommen langt i Formon for
M.2ig\sierKTisiQn.SKjær.ErikGrrubbe.(1904).
40. Ikke alene Aandens, men ogsaa Lege-
mets Formon ejede Kong Max i fuldt MaaL
AErslev. Ørneklippen. 11.(1907).39. Halleby.
118.

Form-plade, en. [3.3] d. s. s. Brand-
plade. Sa/.« F/i .485. -punkt, et. (forst.)

det sted paa en træstamme, hvor tværmaalet
er en bestemt brøkdel af tværmaalet i bryst-

io højde. ForstO. SaVVIII.486. -sand, et.

(af formeg, i^ sand, som bruges til form-
ning. Moth.F330. Wagn.Tekn.59. Hannover.
Tekn.l7. CP -sans, en. [især l.i, 2.2-8] MO.
saa sagde han, at der var en skarp Form-
sans i Tegningerne.-ScAand!.FF.-297'. Panum.
238. G) -sikker, adj. [især 2.2] en rig-

holdig og formsikker Digtsamling. jBrandes.

VI.664. HomoS.GL.264. -ske, en. (af
Form 1.1 ell. 3.1 ell. formey ske ell. spade,

40 som bruges ved jærnstøbning. MilTeknO.
Arb.forsikr.1907.BilagI.24. -skærer, en.

[3.i] person, som udskærer modeller m. op-

højede mønstre til (farve)aftryk paa katun,

voksdug, papir olgn. stofer. Moth.F330.
Funke.(1801).II.625. D&H. SaVVIII.487.

f om person, som udskærer skomagerlæster
(læsteskærer): Skomageren.(1832).15.\\ (jf.
Form 2.2J brugt af Blich. (om J. L. Heiberg
og hans tilhængere) som betegnelse for en

50 tomt formalistisk kritiker. Blich.(Aakj.StStB.

11.15). hertil: Formskxrer-\av.smst.271.jf.:
Kritikerne af Faget, G. B'erne og hele det
øvrige Formskærerlav, saae med slet dulgt

Foragt ned paa denne grænseløse Semi-
narist (o: Bjørnson). OOeismar. D. 30. (9

-skon, adj. [især l.i og 2.2] en formskjøn
Bryllupstale. ^o^'an.I.i^O. jf.: en ubeskri-

velig Enhed af Simpelhed, Formskjøn-
hed og Elegance (hosen dame). Goldschm.

60 111.359. JLange.II.358. -s-ligbed, en. se

Formlighed, -snit, et. (efter ^w.formschnitt;

fagl) navn paa de ældste (tyske) træsnit.

SaU VIII.487. -sten, en. (mur.) mursten af
en særlig (fra det sædvanlige afvigende)

form; fagonsten; figursten. MO. Gnudtzm.
Husb.l5. LandbO.i.442. -tal, et. (forst.)
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tal (brøk), hvormed man multiplicerer pro-

duMet af træets højde og tværsnit for at fin-

de rumfanget af træet (stammen). ForstO.
LandbO.IL205. -træ, et. (gart.;jf. -frugt-

træ/ RavehrL?268. -tarv, en. (ogs. Forme-.
NLund. Underretning om Tørvemoser. (1809).
20. Eierk.XIII.63. Rist.FTJ82). (afFoTm
8.1 ell. forme

; fagl. eU. dial. (Kvæmd. OrdbS.))
æltetørv, der er formet i en tørveform. Olufs.

(MO.). MøllH.VI.98. ForstO.

t formndre, v. -ede. (jf. ty. vennodem)
Stenen er formudret eller opløst, ligesom
Støv eUer Mudder. KSelskSkr.XI.279.
Formue, en. ['f(or{i)mu(')9 ell. (nu kun

i bet. 1) fmr'mu'a eU. -'mu*8 (Levin. EJes-
sen.Gram.63. D&H.jf.TfF.4R.IXJ18)] for-

mue. Høysg. AG. 144. flt. (nu kun i bet. 2)
•r (f i bet.l: Kraft.VF.9Jl. JSneed.1.375).
{ænyd. formu(g)e, formoge, glda. (i bet. 1)

formue (Rimkr. Mand.118); fra mnt. vor-
moge (ty. vermogen/ til vonnogen, se for-

maa, formuende)
1) (nu højtid, ell. poet., iscer i gldgs. eU.

foræld, spr., mest i faste forb.) d. s. s. I. Evne
4. *(Jesus) kiender vor Formue,

i
Hvor

lidet vi formaae. Brors. i58. Siele-Kræf-
ternes . . store, og for os endog her i Livet,

nmaadelige Formue til at voxe.JSneed.
11.39. han er beredvillig til at anvende
sin yderste Formue paa disse Børns gode
Opdragelse.Eic.VII.103. Begavelsens Kva-
litet, dens inderste Formue. Blaum.Sk.117.
man (tør) sikkert søge en Forbindelse
mellem et Folks aandelige, ogsaa kunst-
neriske, Formue og dets Evne . . i mate-
riel Forstand. VortHj.l3.63. || i faste forb.

efter præp. 1. af (al) formue olgn. Naar
man nu seer, at Konen af ald Formue
arbeyder med (o: under fødselsakten), saa
maa mand med den eene Haand . . trække
Barnet ned mod Gulvet. BuchwJS.(1725).
77. JVJens.Skibet.(1912).42. (m.poss.pron.:)
du skal elske Herren din Gud af dit ganske
Hjerte, og af din ganske Sjæl, og af al

diii Formue. 5ilfos.6.5. af al min Magt og
Formue elsker jeg dig. JPJac.1.238. Denne
„tovelige Dreng** . . gloede af al sine vand-
blaa Øines Formue paa denne underlige
Mand. Gjel.M.202. Nu skal Pernille, som
tilforn nar hindret jer Kierlighed, for-

fremme den af yderste Formue. fib^.
Tyb.V.3. Hrz.XI.137. Gylb.IX.305. 2. efter
sin formue olgn. De har Villie og At-
traa til at tiene Selskabet efter Deres
Kræfter og Formue. Langebek. Breve. 127.
CEw.Æ.IV.28. Jeg skal stræbe, efter al

min ringe Formue, at see til, at jeg
bliver grundet til, at skrive som jeg skriver.
OeconT.IV.26. han forbander fruentim-
merne efter bedste, ringe formue. -Hjfortø.

F.63. 3. i (ens) formue olgn. det (er)
ikke paa nogen Maade i min Formue, at
giøre ået. OeconT.VII.12. Pamela.I.314. 4.

over formue olgn. (gvÅ) skal ikke lade
Eder fristes over Eders Formue (1907:
over Evne). lCorJ0.13. (jf.Holb.UsynlJJS.

Kierk.XII.177). de vare selv villige efter
formue (1819: Evne/ det vidner jeg, og
over formue (1819:Evne)J2Cor.8.3(Chr. VI).

2) {udviklet af bet. 1 anv. om økonomisk
ydeevne, fx. i flg. ekss.: indtil saa længe at

nand ikke haver tredive Lod Sølvs For-
mue. DL.i

—

16—3. Krigen havde udtøm-
met Folkets Formue.Mall.SgHJ29. (kongen)
straffede Bulderets Ophavsmænd . . paa

10 deres yderste Formue, saa hvem der slap
naadigst kom til at gaae nøgen. Grundtv.
Saxo.III.16S; jf. I. Evne 5.i) indbegrebet af
alle de værdier, man er i besiddelse af, for
saa vidt de kan beregnes i penge (ell. omsceites

i livsfomødenheder) ; midler. Taxereborger-
ne skulle blive ved forrige Aars Taxter,
med mindre de taxerede . . deris Formue
siden siste giorte Taxt forbedret have. DL.
3—6—4. en Qvinde, som havde . . kostet

20 al sin Formue paa Læger. Luc.8.43. Hr.
Corfitz overgiver alle sine Midler og For-
mue, løst og fast til dend dydzirede Møe.
Holb.Bars.lV.2. i de brandfrie Hvælvinger
under Husene ligge . . utallige Formuer.
Goldschm.NSU.VIlJ.88. Under Ligningen

Saa Formue og Leilighed inddrages En-
ver, der har fast Ophold i Communen.

Loifihl867.§21. „bogen har kostet 30 kr."—
„ih, det er jo en hel formue (o: en meget

30 stor sum)'^
\

Formuens)-, t ssgr. (iscer G3, jur. ell.

emb.) af Formue 2; formerne Formue-
og Formues- bruges uden bet.-forskel og
ttl dels vaklende, idet dog den rent fagl. (jur.)

sprogbrug synes at foretrække Formue-, se

fx. u. -forhold, -fæUig, -genstand, -gode,
-ret, medens ord, der ogs. anvendes i alm.
spr., oftere har Formues-, fx. -omstæn-
dighed, jf. ogs. u. -forhold, -fællesskab sami

40 (mere tilfældige) ssgr. som Formues-bereg-
ning (Ing.EF.II.72), -tUstand (Kierk.XlU.
408). -forhold, et. Lov om Formuefor-
holdet mellem Ægtefæller. Lov Nr. 75 y*
1899. især i flt.: d. s. s. -omstændigheder.
(Grev A. var) saa gæstfri og tankeløs ød-
sel, at selv hans Formuesforhold ikke for-
slog til denne Qåselheå. Brandes.V1.512.
Pont.LP.Vn.32. -fællesskab, et. (især
om forholdet ml. ægtefæller; jf. -fællig/ For-

5omue-: Sal.XVIli.801. Formues-: Forordn.
*ysl845.§16. Drachm.F.1.469. -fællij;, et.

(jur.) d. 8. s. -fællesskab. Formue-: VortHj.
1113.59. Sal.XVIII.801. jf.: MeUem (de to

tnænd) bestod der et delvist FormuefæUig.
AGnudtzm.RT.102. -j^enstaud, en. (jur.)

om (hver enkelt af) de værdier, der tilsam-
men udgør en formue. Formue-: Hage.*189.
-gode, et. (iscer jur.) formue-: VortHj.
1113.114. Sal.VI.892. -los, adj. (vist kun

60 hos Brandes) uformuende. Formue-: Bran-
des.IL217.X.66. jf. Formueløshed.STOS<.7.
414.

formuende, part. adj. [fmr'mu-'ana, t

bet. 2 nii næsten kun 'f(or|mu(')8na] t superl.
(best. f.) formoendste (Slange.ChrIV.1312).
{ænyd. d. s.; egl. præs. part. til ænyd. formu-
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(g)e, se formaa) 1) (nu 1. br., jf. dog ufor-
muende^ som formaar, er i stand til (noget);

som har evner til ell. (især) indflydelse paa
(nogen ell. noget); formaaende (jf. lor-

maa 2.4j. Er (skipperen) ikke formuendis
at betale, da gielde Skibet Skaden. DL.4—
3—4. (mit æresord) var mere formuende
at holde mig, end al den Vagt, som sattes

om mig. CFRothe.JN.188. Ikke aleene den,

end man eT.JSneed.(Rahb.LB.I.465). Lov
Nr.l04^'/il903.

Formular, en. [fwrmu'la-V] flt -er ell.

t -ier (Holb.Stu.IIl.4. sa.Kandst.(1731).III.
5)- {jf- ty- formular, fr. formulaire, af lal.

formulare (flt. formulariaj, egl. adj. intk. til

formula, se I. Formel) d. s. s. I. Formel 1 ; dog
især om skriftstykke bestaaende af flere (for-
melagtige) sætninger; ofte (nedsæt.) m. bibet.

som med gode Fatte-Evner er begavet, lo af livløs ell. forslidt udtryksmaade ; remse
men og den mindre formuende. ilfjB.i 798,

904. indflydelsesrige og formuende Med-
lemmer af den danske Rigsdag. ÆJ^rand.
UB.7. 2) som har (forholdsvis stor) for-
mue (2) (jf. formaa 1.2j. Menahem indkræ-
vede det Sølv af Israel, af alle de For-
muende, til at give Kongen af Assyrien.
2Kg.l5.20. det er hver Mand her i Byen
beMendt, at vi ere formuende YoYk.Holb

Jeg gad . . icke plave "mig lenger (med
at forme mit frieri), men gick hen og kiøb-
te mig en Formular hos Jacob Skoele-Me-
ster for 8 fi. Holb.Kandst.1.3. derpaa svær-
ger Folket efter en anden Formular til

Biskopen. FrSneed.1.229 (jf. Edsformular;,
en troende, der udtaler sin Tro i popu-
lære Formularer. PilføM.71.^85. Naar Du
derimod læser f. Ex. i et „Hyrdebrev":

Er.II.4. Bornholm (er) et Land, hvor der 20 Brødre, indeslutter os i Eders Forbønner
ere nogle velhavende, men saare faa for-

muende Folk. Stampe.IV.40. Han var ikke
fornøjet med at være formuende, han vilde
være ng.PAHeib.US.63. Maaske havde det
generet hende lidt, at Andreas var saa
formuende.jB^rand. 17^.^50. Feilb. O For-
muen-hed, en. [fmrimu-'anihe'S] {til for-

muende; j/. ogs. mnt. vormogenheit (afvov-
mogen, egl. part. af vormogen, formaa);

hvoraf kommer det, at dette formodent-
ligen slet intet Indtryk gjør paa Dig? mon
ifie deraf, at Du uvilkaarligt fatter en
Mistanke, om dette ikke er Formular, Ram-
se, officielt, af en Haandbog. JTierfe.ZJF.

185. De store Fordringer, der (ved frieri)

stilledes tU Talsmændenes Veltalenhed,
gjorde det tidligt ønskeligt at lette dem
leres Hverv ved en fast Formular. TroelsL.

swi. Formaaenhed; nu 1. br.) den egenskab 30 IX.lll. || om formler ved besværgelser olgn.

ell. det forhold at være formuende. 1) til lov
muende 1. Hans Formuenhed til at be-
klæde den Post vil man meget tvivle om.
YSO. ethvert Naturprodukt der er kom-
men til Modenhed . . vederqvæger ved
sit blotte Syn, og mere et menneskeligt
Værk, som et Udtryk af menneskelig For-
muenhed. Oehl.Svar.41. *Vor Sjæls Formu-
enhed at (nu hellere: til sA) bringe Har-
monie

|
Imellem det, som Tidens Vexel 40 fries til

krænker, | Og det, der er ukrænkeligt
åeTi.Hrz.I). 111.201. at kjende sin egen
Evne og Formuenhed til at udføre bestem-
te Ting. PalM.IL.III.196. 2) til formuende
2. Moth.M19. Formuenheden (er ikke) det
Samme som Dannelse og Dygtighed.I-eAm.
IV.95. for at ingen KlitbofoQc skulde vide
af hans Formuenhed, stillede han sig arm
an. MylErich.NS.35.

||
(sj.) konkr., d. s. s.

Formue 2
Ære, SaU;

Sprogets
muenhed,
fjender)

i Suus og Duus
I

De (0: kunstens
holdt saa skiændeligen Huus.

Bagges. Gieng.l 76.

Formiie(8)-om8tændigheder, pi.

Formues-: Kierk.XIlI.277. Schand.TF.II.
244. -ret, en. (jur.) 1) en rettighed af øko-

nomisk værdi. Formue-: SaUVIII.488. 2)

Gunnild reyser sig, og læser af den sorte
Bog denne Form\ilaT.Holb.UEH.II.2. Thie-
le. III. 153. *Kald til Hjælp da Mørkets
Aander . .

|
Brug da hine Formularer,

|

Som før Dig en Faust har brugt. jBa^^'cr.

11.377.
II

(jur.) om forskrift for (retslig)

handling. Baden.JurO. SaUVlII.489. For-
malar-bos, en. vAph.(1764). det er en
Qvinde (modbydeligt) at opdage, at der

hende efter — en Formularbog.
Kierk.XIV.186. Juridisk Formularbog. T
Hindenburg.(bogtitel.l880).

formiild(n)e, v. [f(nrimur(n)9] -ede.

vbs. -ning. {ænyd. formuldes (og formuldet^;
især fagl.) blive til muld; forraadne;
smuldre hen. saadant Ukruds Frøe kand
blive gandske ødelagt ved Forraadnel-
se eller Formuldning. OecMag.III.l 64.
en sur, tørveagtig Formuldning. LandmB.

I>ét_er for (musens) !Xi 1.65. Christ.Kenii.185. formuldne: VSO.
MO. D&H. De Planter, der ere forholds-

vis rige paa Kvælstof, Kalk og Kali,

formuldne . . \QitQxe. LandmB. 1.75. for-
muld e: ForstO. kvælstofrige Stoffer for-

mulder hurtigere end kvælstoffattige. B"avc-

brL.''251. *Må Skaberens vældige Sønner
(o: vulkanerne)

\
miste den Magt, de har

haft,
i
og mærke, at de formulder ?i2ørd.

III.71. II i pass. d. s. formuldnes: MO.

(billedl.:)

[ens Liv, | For Kunstens og for
jeg fægter | Med hvis For

indbegrebet af retsreglerne vedrørende for- 60 D&H. Luften, Regnvandet og Frosten bi

muegenstandene. Den danske Formueret
FTJ Gram.(bogtitel.l855). Hage.^213. || her-

til adj. formueretlig. Tops.1.87. SaU VIII.
488. -skat, en. Formue-: Holb.Ep.V.87.
at betale Formue-Skat af de Midler, som
man ikke eier, for at ansees for rigere,

drager endnu stadig til at forvitre og
omdanne mere af Graniten til Jord; og
denne formuldes ved Planters og Dyrs
Hensmuldren. Bomh. Samlinger. V. (1910).
151. n perf. part. formuldet brugt som adj.:

Rhododendron kræver en Jord hvis Ho-
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vedbestanddel er Muld og delvis fonnul-
dede Planterester. Have8el8k.1922.44.

O formalere y v. [fmrmu'le'ra] -ede

ell. (sj.) -te. vhs. -mg (HørupJIL46. Høfd.
LT£9). {jf. ty. formulieren, fr. fonnuler;

afi. af lat. formula, se I. Formel) give (et

foresiiUingaindhold) en (især: fast, vtdtægts-

mæssig) form; udtrykke i en (sprogligt
iorrekt) form, formel ell. formular.
Hans ganske vist noget tørt formulerede
Grund gjorde . . ikke synderligt Indtryk
paa hende.Top8JII.223. overfor alle from-
me Forsøg paa at formulere det Guddom-
melige kan (mennesketanken) indse, at de
ere Afguderi. Høffd.ReU67. | ogs. m. obj.,

der betegner resultatet af handlingen (jf. for-

me 1.2 slutn.). i denne Roman (er) formu-
leret (Brande8.IV.10o: formet^ hvad man
da og senere har kaldt Mme de Staéls
Angreb paa Æg\.eska.hei. Brandes. E. 144.
Indstillingen maa formuleres. SriaJ^risJS.
formnlne, r. [fmr'mul'na] -ede. vhs.

-ing ( VSO.). {ænyd. d. s.; nu næppe br.) øde'
lægges ved at mulne; mugne; skimle.
•Brødet vel forvart halvpart formulnet blev.
Worm.Sat.105. VSO.
t fbrmiilstre, v. -ede. (sideform til

formultre, maaske paavirket af ty. mnlste-
rig, muggen, ell. ty. vermulschen, raadne;
sj.) d. s. s. formald(n)e. 'de Bene | I Gra-
ven af vores formulstrede Lemmer, ^rors.
273. t formultre, v. -ede. (ænyd. d. s.;

jf. multre og formulstre) d. s. s. formuld(n)e.
Cathedræ, Borde og Benke . . vare for-

multrede, opraadne og i en elendig Til-

stand. AlbThura.Cold.b4 ".

O formumme, v. [fcnr'mom'aj-ede. vbs.

-else ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s.; fra ty.

vermummen, jf. mumme ; nu især i højere

gtU (jf. dog Feilb.), sml. allr. : „Ordet findes
i vore Lexica. Skade, om det reent skulde
tabes." SorøSamlJ.94) gøre udseendet eU.

den egl. karakter af (nogen ell. noget)
ukendelig(t). (næsten Icun refl. eU. i perf.
part.). 1) om person, der anlægger en døl-

gende klædedragt ell. maske. 1.1) (nu 1. br.)

tage maske paa; maskere (sig), formum-
mede, sværtede og forklædte Personer,
som løbe langs Gaderne og sig ei viUe
give tilkiende.Fororin."/ioi70iJJ.5.^5. I

de gamle Tider lode alle Skuespillere sig
see formummede paa Skuepladsen. Sorø
Saml.1.84. 'Naar Mænd jeg kasted min
Handske,

i
Opslog jeg min Ridderhjelm;

|

De saae, jeg var Holger Danske | Og ingen
formummet Sk'iehn. Ing.ESE.VI.251. La-
kaierne vare de eneste umaskerede Per-
soner i denne formummede Verden.C^emA.
1.46. H billedl. •Formum dig ei bag denne
stygge Maske

| Af løiet, sminket Dyd.
Bredahl.IlJ.19. 1.2) i videre anv.: forklæde
(sig), (du) er et lille vakkert formummet
Stykke Pigebarn. Ing.VS.I.151. *l Kappen
hyUet paa Hjørnet jeg staar, | Formummet
som til Maskerade. DrachmJ).84. formum-
met, om dragt olgn.: forandret ved forklæd-

ning olgn. (kun) gik ene ud i samme for-
mummede Costaxiie.Gylb.XlJ.34. jf.: *(slot~

tets mur) er fordeelt med aUehaande farve,
|

Og, i sin maling, med formummed ham
og larve | Snart sees som himmel-blaae,
snart bleeg-guuljSanWDansie Vers^.XII.536.

II
om omskabelse. •Dievelen . . har Magt | til

at formumme sig i (Lemb.ShakJK.69: paa-
tage^ yndig Skabning. FoersomMamlet.93.

10 2) (1. br.) uden forestilling om klædedragt;
formørke; tilsløre. •Naar han fo ; iu^/erJi

med sit Flammesværd | Foer igjennem
Himmelrummet,

| Nys zi Skyggerne for-
mummet,

I
Tændtes Lyset fiernt og nær.

PalM.(1909)JJ69. Taagen hang som et
tæt Slør over alle Gjenstande og formum-
mede dem. AntNielsJ'L.n.U?. 3) overf.,

m. h. t. handling ell. ytring, som udgives for
noget andet end det, den virkelig er; især i

ia perf. part. brugt som adj.: tilsløret; falsk;
skjult, da blev Knuden løsed paa denne
formummede Handel og det saa længe
øvede Skuespill. Holb.Hh.IJ19. *De Øyne,
hvormed du (o: Augustus) den heele Jord
regierer, | Har tit med Latter paa formum-
med Elskov seet. Falst. Ovid. 47. Banner
(troede), at Sagen var reen og rigtig. Og
nu maatte hånd dog slutte, at det var et
formummet Verk; efterdi de Lawenbor-

30 gere ingen Kæyserlig Fuldmagt kunde
fremvise. Slange.ChrIV.950. formummede,
senere utilslørede Plagiatbeskyldninger.
Brandes.XIII.406. GJ Formnmmelse
ell. (9 Formumniiijf, en. vbs. til for-
mumme ; ogs. (mere konar.) om det, hvormed
(hvori) man formummer sig (ell. noget). F o r -

mumm else :ZterÅ:.XJii. Formumning:
JPJac.IlJ83. Sal.XII.823 (om dyrs beskyt-

telseslighed). Det i sin katolske Formum-
40 ning ganske hedenske Kildemarked (ved
Bø kilde). BomhJSamlinger.VIII/1913)J32.
For-miur, en. (nu 1. br.) egl: den for-

reste eU. beskyttende mur. VSO. Bjudtkiel-
deren (er) ved en god Formuur tilbørlig
sikkret for fiendtlige Skad. MR.1809J33.
Formuren foran Porten var i Særdeleshed
stærkt hesat. Ing.KE.lJ203. MO. | t sam-
menligning. Alpes ere høye Bierge . . som
strekke sig ud som en Muur, og løbe om-

so kring Italien, og . . ere som dets Formuur.
Holb.Herod.210. den berømte Vold, Danne-
virke . . skulde være som en Formuur for
Jylland mod den mægtige Keiser. IfaK.
SgH.241. I CP t videre (biUedl) anv.: „bar-
riere", „bolværk", „værn" olgn. (jf.Forhorg)

;

om grænsefæstning eU. grænseland, der tjener
tU beskyttelse („stødpude") mod en fremmed
magt: (Holland er) en Formur mod Frank-
rige. Holb.Anh.293. Belgrad, en navnkun-

60 dig Ungarsk Fæstning, og en For-Muur
for Christendommen paa den Side. sa.JA.
1.462. 'paa Als,

|
Hiin 0, der er navnkun-

dig som en Formuur
| Mod Tydsklands

Overgreb. Hrz.XIII.241. Sveriges Integri-
tet bevaredes, for at der kunde være en
stærk Formur for Norden imod Rusland.

V. BcatEjkt »/f i»a 46
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AFriis.BD.II.181. overf., i alm. om værn ell.

beskyttelse: (protestanternes) interesse var at

conservere det Spieriske Edict . . som deris

Religions Friheds eeniste Formuur og Bwc-
TieTe.Tychon.AB.159. at vedligeholde . .

deres eget Maal (o: sprog), i hvUket de
sætte en Slags Herlighed og ansee det
som en Formuur af deres Privilegier.

EPont.Atlas.II.217. *Din vil jeg være;
|

Din Godheds Lov; en Formuur for din
Ære. Ew.(19U).II.3.
formure, v. [for'mu'ra] -ede. {ænyd.

d. 8.; jf. ty. vermauern) 1) f lukke, hindre
ell. spærre ved en mur; tilmure. Han har
formuret Lysningen, Indgangen. FSO. MO.
2) (fagl.) indmure. (Kalk.1.673). i Mur-
værket (var) enkelte Skifter af gamle røde
Sten . . de synes dog ikke at sidde i det
oprindelige Forbandt, men have været af-

brudte og formurede paany. HistMKbh.I.
413. Laaget (paa en grav) bestod af vand-
ret lagte Stenplader . . solidt formurede i

stærk, muslingblandet Kaik.H Matthiess.

(AarbKbhAmt.1920.78).
Formynder, en. ['fmrimøn'ar] (i rigs-

spr. nu foræld. : Formyndere. Holb.Intr.I.l 72.

jf. Kort.128). flt. -e. (ænyd. glda. formyn-
dere

; fra mnt. vormunder(e) ; jf. V. for- 5
og myndig) person, som (i forældres sted)

tager sig af en umyndigs (økonomiske og
personlige) fo7-hold; værge. Kand Formyn-
deren ikke sette sin Myndlings Penge ud
paa Rente. DL.3—17—28. *Jeg min For-
mynder tit af Hiertet haver bandet. iZoZ6.

Paars.327. Forældrenes og Formyndernes
Egennytte løber for meget ind i deres
Børns og Myndlingers GiiteTmaale. Eiv.

VII.144. Kidde.AE.I.305. født, sat (o: be-

skikket) formynder, se føde, sætte, (lykken
eH. Vorherre er) daarernes formynder,
se u. 1. Daare 2. Formynderi, et. [fcor-

møna'ri'] (ænyd. d. s.; nu især i ssg. Over-
formynderi) d. s. s. Formynderskab; dog
især (konkr.) : institution, der virker som for-

mynder (navnlig m. h. t. mindreaariges for-
mue), den Afdeling af Loven, som handler
om FoTmyndeTie. Bagges.NK.148. MO. jf.
Nørreg.Privatr.y1.278. i videre anv.: det ka-
tolske Formynderi der gennemvæver Al-
muen i romanske Lande. J'FJens.iV^.i^S.
Formynder-skab, et. (især {Q) stilling

som formynder; ogs. (især polit.): samling
personer, der virker som formyndere (fx.
under en konges mindreaarighed, jf. Formyn-
derregering. AiZen.L^fi^. i)og skal Værgen
efterat hånd Afkald for Formynderskabet
bekommet haver . . have fremdelis Tilsyn
med den (unge), indtil hånd bliver 25 Aar.
DL.3—17—34. PAHeib.US.198. Skorsteens-
feieren paatog sig med Øvrighedens Minde
Formynderskabet for Johan. WintLVIII.
256. Rigsforstanderen kan ikke deeltage i

FoTmynåeTskahet.Grundl.(1849).§ll. uegl.

:

det København, som (Brandes) aandeligt
vilde udfri fra de Nationalliberales For-
mynderskab over hele Linjen. Drac/tm.D."

XIII.
II

i forb. (leve, være, staa) under
formynderskab. (Chr.IV) levede under
formynderskab paa Skanderborg slott.Holb.
DNB.645. Børn staae . . under Forældrenes
Formynderskab, sa. DR.V. 4. Suhm. (Rahb.
LB.II.376). Pigen er ikke under Herska-
betsFormynderskab.yorfSj.I7J5.i85.For-
mynderske, en. (ænyd. d. s. (EMogens.);
1. br.) kvindelig formynder. Slange.ChrlV.

10 1269. 'Hans Moder styre, som Formynder-
ske,

I
Hans første Ungdom. ^oye.EWLi 74,

Heib.TB.Nr.60.10.

t formyrde, v. -ede. (ænyd. d. s., ogs.

formorde
; jf. mnt. vormorden) myrde. Rose.

Ovid.I.19.114.

formægle, v. -ede. vbs. -ing (VSO.).
(nu næppe br.) bilægge (en sag) ved at
mægle. Han formeglede Sagen saaledes
imeUem dem, at begge de stridende Parter

20 bleve enige. YSO.
1. For-mæle, et. [V.2.i] (vist kun hos

Grundtv.; efter oldn. formæli (formåli), for-
udsigelse, jf. æda. formælæ, v., sige ell. af-
tale forud) forbud (1.3); forbillede (2.3). *(my-
ten om Hermod) paa Nordens BUledsprog

|

Er den Daneskjalds Formæle (o: udlægges
allegorisk om Oehlenschlåger),

\
Som i Sagas

Billedbog
|
Gjæsted Fortids Heltesjæle.

Grundtv.PS.VIL218.
30 II. t formæle, v. (ænyd.d.s.ibet. „nævne"'

(jf. SV. formåla^; vist efter fr. prononcer,
lat. pronuntiare) udtale (et ord paa en vis

maade). det første Ord (i en sammensætning)
udføres høytoned med sterk Tonehold, og
det andet lavtoned (thi saaledes formæle
vi alle, udaf Navne sammensatte. Ord),
saas : Hollænder-Ost. Høysg.S.1 71.

III. (9 formæle, v. [fcnr'mæ'la] -ede.

vbs. -ing. (dannet i 18. aarh. efter ty. ver-
40 måhlen; jf. Gemal) egl. kun m. h. t. fyrste-

lige personer: vie; ægtevie; især refl. ell. i

pass.: gifte sig; blive gift; holde bryl-
lup. I Morgen skeer Formælingen til Wol-
fenbiitel med vores ventende Dronning
luliana Maria. Langebek.Breve.150. vi have
lært af de Tydske at giøre saadan en For-
skiel imellem . . Giftermaal eUer Bryllup
og Bielager eller Formæling, . . som om
alle Mennesker ikke kom til Verden, spiste

50 og drak paa en Maaåe. JSneed.III. 122.
PAHeib.E.26 (se Bryllup sp. 1266^*). Vores
Prindsesse blev formælet med en Tydsk
Prinds. VSO. *Naar Aftnens Purpurskyer
paa Himlen staae,

I
Vi (o : Apollo og Daphne)

her formæle os. PalM.IlI.192. (prinsessen)

var formælet med en Prins af Blodet.
Schand.IF.143. (poet. og spøg.) i videre anv.

:

ingen Pige gjør dog et saa brillant Parti

som den, der formæler sig med Himlen.
60 Eierk.I.174. *Ikke skilles skal vi, nei for-

mæle
I
Maa da Dødens Engel vore Sjæle.

CKMolb.SD.120. den hellige Katharinas
Formæling med YTelseTen. Bille. Italien.!.

189. jf.: Om den høie . . Formæling (o:

med den romerske kejser Claudius) beilede
flere BTVLde.Mynst.Bispepr.(1850).8. || overf.

:



709 formænge formarke 710

bringe i inderlig forbindelse; forbinde; for-
ene, de stundom straalende sjælefnlde
Øine (var) uden noget egentligt Fortryl-

lende eller Himmelen med Sandsenaturen
Formælende. Si66.7J.oo. *Naar Neglik og
Viol formæled deres I>uft.Winth.VL257.
(Rembrandt) formælede det (o: lyset) med
Farver, der var udvalgte til udsøgte Har-
monier. KMads.BR.ll. Fransk og svensk
Smags mærkværdige Formæling skyldes lo

næppe et ligefremt aandeligt Slægtskab
mellem de to Nationer. EHannoverSvKj24.
t formsenge, v. -ede ell. -de (Moth.

ConvJ'92. Worm.Sat.24). vbs. -elsc (Moth.M
121. VSO.). {ænyd. d. s.; fra mnt. vormen-
ffen) blande; sammenblande. 1) d. s. s.

forblande 1. Formengde midler . . kaldes
alle slags lægedomme, som er sammen-
blandede, bestående af mange enkelte
lægemidlerJifo<A.ConvJ^95. 'Den første tog ia

da frem et brunt formænged Plaster.i^
Hom.PM.142. ald Udenlandsk Mynt, som
var formænget og forværret med Kaaber,
blef aldeeles forbuddet og udi begge Ri-
gerne afskaffede. Slange.ChrIV.424. Steen-
Kuls-Røgen tog imod os langt udenfor,
som, formenget med en kold og vaad
Blæst, giorde ingen god Fro-Kost. Klevenf.
BJ.158. *Jeg . . Druens Saft formengde
vel med Ysind.Worm.Sat.24. VSO. 2) d. s. s. io

forblande 2. *Verdens Undergang og sidste

Tiid mand venter,
| Naar man formenget

seer fast alle Elementer. Eolb.Paars.l7. *du
med Sladder det, som sindigt er, formæn-
eer. Graah.PT.1.234. VSO. 3) d. s. s. for-

blande 3. Man maae ikke formænge den
lærde Verden med den studeerte Verden.
Bagges.1.241. 4) d. s. s. I. blande 4(2). Det
er ikke værdt at formænge sig med saa-
danne uvedkommende Ting. VSO. 40

formærke, v. [fmr'mBr^a] -ede ell. -te

(2 Makk. 4.41( Chr. VI). Itolb.BH. II. 720.
Æreboe.108). vbs. -else (VSO.). (glda. d. s.

(Rimkr.); fra ninf. vormerken ; „Det høres
nu kun stundom i dagl. Tale." MO.; nu
kun foræld, ell. dial.) mærke. 1) om (sanse-)

indtryk ell. følelse: fornemme; føle. lige-

saasnart hun var borte, formerkede jeg,

at den heftigste Kierlighed havde indtaget
mit HieTte.Suhm.1.9. han formærkede snart, so

at det var ingen almindelig Feber. smstJI.
196. den da formærkede Mangel paa ungt
Mandskab vedvarer enåwx.MR.1758.185.
denne (orkan i hjertet) formærkes ikke oven-
til, den raser formåen. Blich.IV.363. naar
Selvkjerligheden har stridt med dette Ord
(o: "elsk din næste som dig selv") . . da skal
den formærke, at den har stridt med den
Stærkere.S^i^rfcJ'X.^^. 2) blive var; lægge
mærke til; bemærke (3); komme til for- 60
staaelse af („blive klar over"), de søgte
ickun Leylighed at tage ham af Dage,
hvileket Nicephorus vel formerckede.^oZfe.
Intr.I.192. (man) formerkede hendes Blu-
færdighed ved en Rødme, som steeg op
i hendes Ansigt£uhmJJ.9. bemeldte Mand-

skab (skal) saasnart Ilden formerkes, møde
paa det store Torv. MR. 1784. 998. (kong
Hans) formærkede (vel) af de Tidender,
som kom, at hans svenske Rige var saa
godt som tabt for ham. Allen.1.209. Esp.84.

(I
formærke noget til (nogen ell. noget),

erfare noget om nogens ell. nogets tiMede-
værelse. uden at formærke Noget til den
Opmærksomhedens Tvetydighed.Zi«rfc.JF.
258. (han) spurgte ligesom nys Boel, om
jeg ikke havde formærket noget tU Svend.
Etlar.GH.Il.74. | lade (en) formærke
(noget), give (en) noget til kende; lade for-
staa. saa lader man hende underhaanden
formærke, at hun (kunde) skifte Religion.
Schack.467. lade sig formærke, vise

sig; gøre sig bemærket, nu er det kuns ved
besynderlige Lejligheder at de (hemme-
lige kræfter) lade sig formærke.JPJacX
15. B lade sig formærke med, vise, at

man ved ell. gør sig tanker om; give sig tU
kende med. Hun lod sig ikke formærke
med, at hun var bleven stødt derover.
VSO. FeUb.
For-mæskeapparat, et. [V.2.i]

(bryg.) apparat, hvori malt blandes med vand,
inden mæskningen begynder. OrdbS. -mæ-
skekar, et. [V.2j] (brænderi-spr., tidligere

bryg.) kar, hvori malt olgn. blandes med
vand, inden mæskningen begynder. Brænde-
viinsbr.385. S&B. OrdbS.
formeble, v. [fmr'mø'bla] -ede. vbs.

(sj.) -ing (AndNx.D.270). {efter ty. ver-
mobeln, møblere, sælge, skille stg ved, (stud.:)

sætte over styr; dagl.) give (penge) ud paa
en overilet ell. utilladelig maade; sætte over
styr; bortøde. Af den gamle Statsspar-
sommelighed er der næppe Spor hos Nuti-
dens Bonde . . „Naar Pengene dog skal
formøbles, kan vi lige saa godt formøble
dem, som de andre." HørupJIL355. han
har ikke Ro i Sjælen, før han faar (pen-
gene) formøhleåe. Pont.LP.V.171. (l.br.)

m. h. t. andet end penge: det hviskedes .

.

i alle Kroge (i højesteret), at de formøb-
lede Dokumenter ikke var fundne (o: en
advokat havde forlagt dem).Pol.^l*1904.2.sp.2.

For-medre, pi. se -moder.
t formente, v. -ede. vbs. -ning (KSelsk

Skr.XI.252). {ænyd. d. s.; fra mnt. vormun-
ten) slaa mønt (af); udmønte, dend
smaa Myndt, som blef myndtet udi det
Tydske Rige og de paagræntzende Lande
(blev) ringere og ringere . . formyntede.
Slange.ChrIV.412. I forrige Aar er her for-

møntet en stor Mængde Guld og Sølv.
VSO. MO. I sætte over styr (i spil). Moth.
M201.

03 formerrke, v. [fmr^xnørga] -ede. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s.; af '^l. for- 6.2 og
mørk; j/, formørkne) gøre (især i pass.:

blive) mørk ell. mørkere.
\) m.h. t. en tings (ell. persons) udseende.

l.l) faa (en ting) til at fremtræde med
et mørkere (dunklere, mindre tydeligt) ud-
seende eU. gøre (den) helt eU. delvis usyn^

4B*
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lig (ved at berøve den lyset, tilsløre den olgn.).

Solen og Luften blev formørket af Brøn-
dens Røg. Aab.9.2. Himlen formørkes, der
trækker et Uveir op.Heib.TB.Nr.63.7. Plud-
selig formørkedes Butiken af en høj, svær
Mand, der kom ind ad Døren. Goldschm.II.

38. især om særlige fænomener ved himmel-
legemernes gang (se Formørkelse 1^; ved
den siette Time (blev der) et Mørke over
det ganske Land . . Og Solen blev for-

mørket (1907: formørkedes), og Forhæn-
get i Templet splittedes midt ad. Luc.23.
45. Maanen formørker Solen. Jorden for-

mørker Maanen. 7S0. Ing.RSE.YI.269.
billedl: (om Jesu opstandelse:) *Nu rinder
op saa klar

|
Den Sol med Lys og Glæde,

|

Som i sit Jordeklæde | Saa plat formørket
var. SalmHj.239.1. Ithaciens Soel er for-

mørcket (o : den skønne Helene er bortført).

Holb.Ul.1.5.
II

(sj.) m. h. t. paasai farve olgn.:

give noget en mørkere farve(tone). dette
ubrugte Kapel, hvis Yægge ikke er for-

mørkede af Røgelse. 'VilhAnd.AD.12.
\\ f

for dunkle{i.3)',o ver8traale;o verskygge.
Lysets Skin formørkes af Solen. VSO. overf.

:

*(den) beskedne Pige . . | Som ikke vil

formørke sine Lige. Tode.I.101. 1.2) (l.br.)

m. h. t. ansigtsudtryk: gøre (i pass.: blive)

mørk (skummel, truende osv.) under
vrede, mismod olgn. den Kommende, paa
hvem han fæstede sit formørkede Blik (o:

i vrede). Blich.II.281. re/t.: *Don Juan ..

med Øine, som formørke
| Sig ved Syn

af Donna Ros&. PalM.VnL92.
2) overf., om den maade, hvorpaa noget

fremtræder for følelsen ell. tanken. 2.1) gøre
(et livsforhold ell. en sindstilstand) fattig
paa glæde, tung, smertefuld (for en).

*hvi skal . . Kummer |
Formørke disses Vei.

Ew. V.173. 'Formørket er Kongens Glæde.
Ing.VSt.259. *Saasnart kun bort de (o: hus-

guderne) drage,
|
Formørkes og jertSind;

|

Da kommer Nag og Klage
|
Igjennem

Døren inå.PalM.(1909).I.267. jf. bet. l.i:

Tungsindet (stiger) op i ham som et Mulm,
der formørker Tilværelsen for ham. Font.
LP.VII.9. t m. person-obj.: see, der skal
være angest og mørkhed; hånd skal være
formørket ved trængsel. Es.8.22(Chr.VI).

2.2) (nu 1. br.) m. h. t. forestillinger ell. tan-

ker: gøre dunkel (2.i), uklar, forvirret
osv. hvo er den, som formørker Guds Raad
med Tale uden Forstand ?Jb6.38.^. Jo skar-
pere (fornuften) er, des flere Spidsfindig-
heder bruger den tU at formørke de kla-
reste Sandheder. JSneed. V.288. Gennem
forrige Aarhundrede er den hollandske
Malerkunsts Historie stedse bleven mere
ioTmøT^et.KMads.EM.30.

3) helt ell. delvis berøve evnen til tydelig

sansning, klar tænkning, forstaaelse olgn.;

afstumpe (2.2); sløve, enddog (hednin-
gerne) kiendte Gud, saa ærede eller tak-
kede de ham dog ikke som Gud, men . .

deres uforstandige Hierte blev formørket.
Jtom.1.21. (hedningerne) vandre i deres

Sinds Forfængelighed, formørkede i For-
standen . . formedelst deres Hiertes For-
hærdelse. £^^8.4.^8. *Vor formørkede For-
stand

I
Kan ei Ordets Sandhed kjende.

SalmHus.364.2. Drukkenskab . . formørker
og hindrer Fornufften. Eolb.NF.1.109. de
vanvittige formørkede og forblindede Hed-
ninger. Borrebye.TF.689. *Hun havde slugt
hans Hjerte

|
Og formørket hans Sjæl.

10 Winth.ÉF.45. et længe næret Had, der
er endt med at formørke hans Forstand.
PoU^/iil922.2.sp.4. m. Syn olgn. som obj.

(især uegl.): Lad deres Øine formørkes,
at de ikke see.Fs.69.24. *De stærke Farvers
Skin tilsidst vort Syn formørke. Wess. 47.
*hans klare Blik

|
Formørkedes af Mismod

og af Kummer. Holst.Sørgetale^^/il840.7.

Formørkelse, en. flt. -r. vbs. til for-

mørke, ofte dog som betegnelse for den frem-
20 komne tilstand. 1) (især iD) til formørke 1

(jf. Dagformørkelsej," især (jf. Maane-, Sol-

formørkelsej om det fænomen, at et himmel-
legeme en tid helt ell. delvis bliver usynligt

ved at gaa ind i et andet himmellegemes
skygge, man kand udregne Formørkelser.
Eolb.Er.III.5. Slange.ChrIV.62. *Den, der
blinkende mod Solen giver

|
Agt paa For-

mørkelsen, indtil han blindes. CEMolb.
Dante.III.208. TroelsL.XIII.73.

|| (fagl.)

30 intermitterende afbrydelse af lyset fra et fyr.

et rødt og grønt Fyr . . med Formørkelse
(c. 40 i hvert Minut), Trap.*III.82. 2) (G,
1. h:) til formørke 2. Jeg begræder heele
Ithaciens Skiebne, der har lidet saadan
Formørckelse, mist sin største Zirat {o:

den skønne Helene). nolb.Vl.1.4. Til yder-
meere Beviis paa disse tvende Dronningers
store Qvaliteter, er den almindelige For-
mørkelse (o: politiske nedgang) deres Død

40 foraarsagede.sa.iIeZ/ind.I.i08. Formørkelse
i Sindet. VSO. jf.: i hans Formørkelsestid,
da Verden foragtede ham og Mængden
spottede ham. Hauch.VI.427. 3) G) til for-

mørke 3. Formørkelse i . . Forstanden.
VSO. O Formarker, en. flt. -e. (sj.)

til formørke 2.2: mørkemand; obskurant.

Balle.Bib.I.iv. formerkne, v. {ænyd. d.

s. (glda. ogs. i bet. „blive mørk"); nu næppe
br.) d. s. s. formørke. 1) d. s. s. formørke 1.L

50 (billedl.:) *de Øynes Stierne-Glands |
For-

mørkned er (o: ved døden). Graah.PT.1.84.

2) d. s. s. formørke 2.i. herneden faaer jeg
dem aldrig igjen, disse Dage . . Men hisset

skulle de . . straale i evig Klarhed, uden
at formørknes af Skilsmisse. Gutfeld.(Rahb.

LB.II.143).
1. Forn, en, et. (ogs. Fon, Fund ofl.).

{no. dial. forn, sv. dial. fon, oldn. forn, gave,

ofer; besl. m. føre; foræld, ell. dial.) gave
60 (især i form af fødevarer), som (i tidligere

tid) medbragtes ell. i forvejen sendtes til ei

gilde, især et bryllup; føring; send. Moth,
F280. TroelsL.X.102. Fra alle Lande. 1879:
11.24. Feilb.I.350.IV.155.

IL fom, adj. [fmr'n, få'rn] {ænyd., glda.,

oldn. d. s.; besl. m. fordum, fjern, IV. for.
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før 08V.; jf. tilforn; brugen i nyda. skyldes

paavirkn. fra oldn. (og sv.); højtid, (især

poet.) ell. foræld.) som stammer fra ell.

eksisterede i en (fjern) fortid; (æld-)
gammel; især om hvad der tilhører den
nordiske oldtid, ved Skinnet læste den
gamle forne Runer. GiundtvJPS.II.é6. 'Saa
nar forne | Skjalde kvædet. smsf.J.Ii.?. Så-
dan handlede aldrig vore forne frænder.
GrønhLN.134. Selvejet er for Bondestan-
dens Vedkommende, efterhaanden som
Adelsvældens Tid lider, ved at blive en
Saga fra forne Dage. JVChristensen.Midt-
8Jælland8Rist.I.(1907).ol. fom-, t ssgr.

jifmm-, 'få*m-] til II. forn; som eks. paa
disse ssgr., der skyldes efterligning af oldn.

og 8v. (se HjælpeO.llo), og som næsten kun
findes brugt (poet. eU. foræld.) af sprogren-

sere, i alm. som erstatning for ssgr. m. Old-
eU. Oldtids- og iscer som betegnelse for for-

hold, der vedrører den nordiske oldtid, kan
anføres: *I hvis Fornkvad stadig vælder

|

Som en Ungdoms Fos. Recke. Vigte. VII.
(1911).50. (det danske sprogs) Fjernelse i

Tidens Løb fra Fornmaalet ved Paa-
virkning fra Tysk. FlensbA.^/ii 1909. iTiU.
387.sp.l. I „Bræen" har Johannes V. Jen-
sen fortalt om et menneske fra fornolds
dage, hvis sind rejste sig i sin vælde.
FSadolin. Sjælsrøgt. (1910). 29. f o rn sp r o -

get, grundlaget til islandsk. ^3fPe<.^r.6 7.

Hei, frisk over Sagaens Slette, |
Hvor de

fornstore Skygger færdes. i>racAm.DAf.
142. *hvor vor Troubadour sig paa Mos-
set kan strække,

|
sammen med Fem-

tidens Storslægts-Aner. Giel.Rø.98.

fornagle, v. [fmr'naq'la] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (efter ty. vemageln; jf. ænyd. være
fornaglet paa, (overf.:) dreje sig om) 1) i

egl. bet., om anvendelse af nagler (søm). 1.1)

(1. br.) fastgøre ved nagler, (han) bin-
der og fornagler Roret saa fast, at det ei

kunde rokkes til nogen Side. Mali. SgH.
364. Sværdet Modstanderen faar er for-

naglet. JVJens.(Pol.'*/9l 922.8.sp.3). billedl.

:

*Et Aar! — En Vægt af Lykke og af

Smerte | Lagt ned, fornaglet, under Kistens
Laag (o: gemt under det tilsømmede laag).

Becke.GNJD.22. t.2) H gøre skydevaaben
ubrugeligt ved at drive en nagle (fomag-
lingssøm) ned i fænghuUet (paa forladevaa-
ben) ell. ved anv. af særlige (fornaglings-)

apparater (ved bagladevaaben). de mistede
en Hob Folk samt nogle Felt-Stykker, som
bleve ioTnsLg\ede.Holb.DH.III.215. Mali.
SgH.368. Funeh.MarO.II.46. Hvordan kun-
de han komme til at fornagle Bøsserne.
Etlar.SB.446. KLars.Ci.32.\\(l.br.) i videre

anv. Jeg havde . . fornaglet Portlaasen
med (et) Søm. Ing.LB.III.161. U) (fagl,
nu 1. br.) ved skoningen beskadige en hests
hov med søm, saaledes at hesten kommer til

at halte. Om en Hest er fornaglet eller

stucket med Sømmet. HesteL.(1703).B3^.
VSO. MilTeknO. 2) ((3, nu l.br.) overf.
brug af bet. l.i (og 1.2^: gøre (en person)

aandeligt ubevægelig ell. uimodtage-
lig; faa (en) til at „gaa i baglaas". Evig-
heden vil saa dog gjøre det aabenbart, at

hans Tilstand var Fortvivlelse, og fornagle
ham hans Selv, saa Qvalen dog bliver, at

han ikke kan blive af med sit Selv. Kierk.

XIJ35. n iscer i part. fornaglet brugt som
adj. Disse gamle Hoveder ere fornaglede,

og hvad der endnu er tilovers af Begreb,
10 stoppes ved Fordom. Ørst.Br.I.114. Barnets
Hjerne (er) foreløbigt fornaglet med Glo-
ser og Regler og ^avne. Brandes.III.438.
(Hostrup) har Kærlighed til den hele
SmedefamUie, han holder af disse . . stak-

kels fornaglede Hjærner. smsf.ir.530. saa
fordomsfuld er han, saa fornaglet overfor
det Ny i hans nærmeste Nærhed, at han
forkaster saavel Bjørnsons som Ibsens før-

ste Skuespil. 8mst.X V.151. i/". F o r n ag 1 e t -

20 hed. smst.VlI.17o.
fl

('dfaZ. .7 Sekretæren var
ikke fornaglet (anm.: En Jydeterminus,
der betyder: fattig og iorknjt). Blich.III.

608. jf. Feilb. Fornagrling, en. vbs. tU
fornagle; især: 1) Jsi /i7 fornagle 1.2. vAph.
(1759). MilTeknO. ScIieller.MarO. 2) (fagl,
1. br.) til fornagle I.3; ogs. mere konto-. om
den, tilføjede beskadigelse; søm stik. MøUH.
11.164. Landbo.IV.534.
fornam, præi. af fornemme.

30 t fornarret, part. adj. {efter ty. ver-
narrt) (taabeligt) forelsket; forgabet. 'En
neppe med et Øjekast I Sig i en Skjøn-
hed spejler,

|
Før han fornarret i en Hast

|

Af alle Kræfter bejler. Falst.115. *o Him-
mel, at jeg dog I Var saa fornarret i det
liderlige IiTog\EwJV.93. jf.: Suhm (oply-

ser), at (Luxdorph) var hel fornarret i „Kær-
lighed uden Strømper''. VilhAnd.ErasmJI.
220.

40 For-navn, et. det (ell. et af de) første af
en persons navne (mods. Efternavn, Tilnavn^,
som (mods. Familie-, Slægtsnavn^ er hans
personlige navn (jf.Høhenz.vn.). Sagsøgerens
For- og Tilnavn. 3f5.i 706.^55. Holb.Bars.
III.5. Moden (er) her at distinguere med
Fornafn dem, som ere Chevaliers. Klevenf.
RJ.182. *Sit Tilnavn kunde han aldeles ikke
lide,

I
Og Fornavn var paa den Tid ingen

Sk.a.m.Bagges.1.161. det forekommer mig
50 underligt, at to Brødre har det samme

Fornavn. De kalder Dem begge Søren?
nostr.SpT.II.8. Da jeg begyndte at skrive
valgte jeg, paavirket af Thomas P. Krags
Eksempel, at skrive mit Navn som jeg
skriver det. Fornavn, Forbogstav af andet
Navn og Efternavn. JVJens.A.1. 256. || i

udtr., som betegner, at man ved at tiltale en
anden med fornavnet alene, viser det nære
eU. fortrolige forhold, hvori man staar tU

60 vedkommende, (de) kaldte hinanden ved
Fornavne, naar de var ene, Niels og Tema.
JPJac.II.98. „Harald? Hvem er det?"
Ragna (bliver rød): „Harald Grunnert".
Otto K.: „Aa — I er paa Fornavn!"
Pont.A.77. Goddag Emma, sae han straks
på fornavn, og uden frøken. Hjortø.SJ.88,



715 forne Fornedrelse 716

I. forne, v. (ogs. furne^. -ede. (ænyd. d. s.,

8v. dial. fornas, "fyrnas, no. fornast; jf. oldn.

fyrnask; afl. af II. lom; grundbet.: blive

gammel; vist kun foræld., jf. dog Esp.84 samt
lorforne) 1) om træ: ødelægges af tiden;
frønne; ogs.: gaa ud; visne. Moth.F331.
*Nu springer Baand af Brygger-kar,

|
Nu

fuurner de.Cit.ca.l710.(NkS4'>820.25). Lige-
som disse Vexters Stængeler og Blade
oven paa forhøye Bunden i Tørve-Mo-
serne, saa hielpe deres Rødder til neden
i, naar de af Ælde . . furner. OecMag. VI.
335.

II
pass. fornes i sa. bet. smst.1.55.

\\

part. fornet brugt som adj.: udgå aet;

frønnet. Vindfælder, eller fornet Træer.
DL.2—22—28. furnede eller udygtige
Træer. Forordn.''yil733.§38. 2) overf. ell.

billedl. *Under en Rosen-Kind Hjertet kan
forne (SalmHj.20.5: blødej, | For dog at

Skjæbnen saa sælsom er skift. Kingo.266.
(jf.PoulPed.DP.52. Bosenb.III.537). Dan-
mark (havde) ingen Aarsag . . at ansee
sin gamle KongeUge Arve-Stamme som
fornet og visnet. Ksels1iSkr.II.332.

II. forne, adv. [ifmrna, 'få'rna] (fra ty.

vorne, afl. af vor, se IV. for; i bet. 2 fra
nt. (superl.) vornste) 1) \ d. s. s. foran l.i.

*en Hjælm af det klare Stål, |
kosteligt

prydet forne. Rørd.B.70. 2) f som adj. i

komp. og superl.: forrest, forsæde . . kal-

des det forneste sæde i en vogn. Moth.
S168. (de) Fornere hierne kamre (o: to af
hjerneventriklerne). Moth.Conv.F93.
for-ned, -nede, adv. se u. IV. for 19.

neden, adv. (og præp.) [f(or'ne*9(8)n]

Ida. for nedhen, neden for (præp.) (Brandt.
D.I.214), oldn. fyrir neSan i sa. bet; egl.

sammenshrivning af to ord, jf. nedenfor) i

ell. paa den nederste del (af noget); nedentil

(mods. foroven ). Moth.F287. Solen brændte
foroven, og Sandet stegte forneden. JTC
And.V.193. Rich.1.67 (se u. forovenj. der er
(paa kulisserne) en Dør forneden i Husene
og et Vindue oven over Døren, fl^^ria-.

(Tilsk.1922JI.159). billedl: »Hvor Hjertet
vel er halvveis godt,

|
Men deelt foroven

og forneden,
|
Der tornekrones Ærens Drot.

&rundtv.SS.I.320.
||

(sj.) som præp.: neden
for; neden under. *Raphaels Engle, der
tause staae | Forneden Madonnas Billed.

Erz.B.I.70.

t fornederlig^, adj. (afl. af fornedre

(2) ; sj.) som bringer vanære, fornedrelse med
sig; fornedrende, han havde . . overtalet
Kongen (til) ved dette fornederlige Trin,
at giøre sit Land skatskyldig til Frem-
mede. ÆTSete/cSfcr. 7121.95. VSO.
fornedre, v. [foor'ne'åra, -ineå'ra] -ede.

vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.). (ænyd.glda. d. s.;

fra mnt. vornederen, jf. ty. erniedem; sml.

fomedrige)
i) f i egl. bet: gøre lavere. Hver dal skal

ophøyes, og hvert bierg og høy skal for-

nedres (1871: sænkes). Es.40.4(Chr.VI).
vAph.Nath.VIII.417. m. overgang til bet. 2:

gøre mindre. *Hver Time i Glasset, | Hver

Streg paa Compasset
|
Forandrer, forhøyer,

fornedrer vort Mod. Stub.41. || refl., m. over-

gang til bet. 2: stige længere ned. (du) for-

nedrede dig (1871: steg dybt ned^ indtil

helvede. Es.57.9(Chr.VI). Sug tU kongen,
og til dronningen: fornedrer eder, sidder
ned (1871: sætter Eder IsLvere). Jer.13.18
(Chr.VI).

2) (især i højere litterært sprog, jf. dog
10 Esp.84) gøre (nogen ell. noget) ringere
end før; give en lavere, ringere værdi
ell. plads; dels om nedsættelse i andres øjne,

især m. h. t ydre værdighed, rang osv. (jf.
ydmyge), dels om forringelse i indre (ofte:

moralsk) værd (jf. nedværdige^, hvo sig
selv ophøier, skal fornedres, og hvo sig
selv fornedrer, skal ophøies. Matth.23.12.
Saasom man ikke kunde ophøje Menne-
sker til Gudernes Værdighed, Stand og

20 Anseelse, saa søgte man at fornedre Gu-
derne, og at underkaste dem Menneskers
YiikoT.Holb.Ep.IV.505. Ved at bagtale
(dyden) troer Lasten at fornedre den til

at blive sin lAge. Biehl.Euph.l6. man skal
aldrig fornedre mig til at give min Haand
tU en Mand, jeg foragter. B,ahb.Fort.I.163.

*til stor Harm for hver Dannemand —
|

TU Lehn fornedrer han (o: kong Svend)
Danmarks Land. Ing.VSt.188. . „den Mand

30 er ingen Gj øgler, som . . kan fremstille

Menneskekraften, i dens raskeste og dri-

stigste Flugt gjennem Legemverdenen."
. . „De (o: en greve) er en rig Mand og
behøver aldrig, som jeg (o: en linedanser),

at . . fornedre en fri Konst tU Nærings-
vex." sa.EF.II.238. Brandes. 1.224.

jji refl.:

ydmyge ell. nedværdige sig. Sir.12.14

(Chr. VI). man kand ikke fornedre sig for-

meget for Gnd. Holb.JH.1.342. de (o: børn

40 født uden for ægteskab) vil daglig fornedre
sig lige saa meget til Slaver, som hine
(o: deres plejeforældre) svulme op tU frygte-

lige Despoter. Eiv.VII.105. (hun vil ifefce)

tillade, at en Mand af Stand fornedrer sig

til at tage hende, der kuns er en Bonde-
pige. PAEeib.Sk.IL5. dette Rige havde for-

nedret sig saa dybt at underkaste sig Roms
Lehnshøihed. Engelst.Phil.259. Grundtv.SS.
III.45. (bornh.:) blive fattig. Esp.84.

\\
part.

50 fornedrende brugt som adj.: ydmygende;
nedværdigende. vAph.(1759). Det var en for-

nedrende Mistanke, Beskyldning, imod en
brav M.and.VSO. Ing.EM.1.68. er der no-
get mere fornedrende end Regn? Den til-

intetgør al menneskelig Værdighed og
Skøi^ed. FrPoulsen.HH.21. jf.: despotisk,

Menneskefornedrende Slaverie. Birckner.

Tr.5.
II
part fornedret brugt som adj.: yd-

myget; nedværdiget. Jeg forstaaer baade
60 at være fornedret (1907: at være i ringe

Kaar), og jeg forstaaer at have Overflod.

Phil.4.12. Han viser megen Standhaftighed
i sin fornedrede Tilstand. VSO. JVJens.
FD.6.
Fornedrelse, en. (især [Q) vbs. til

fornedre 2; ogs. om tilstanden at være for-
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nedret. de vare i megen fornedrelse (1871

:

stor Elendighed; i staåenJud.7^1(Chr.VI).
Fhil.3^1. det havde maaskee været bedre,

at Kong Knud havde erkiendt Keyseren
for sin Lehns Herre af det Vendiske Land
. . det var ham ey heller til nogen For-
nedrelse, eftersom han havde Dannemark
frit. Holb.DH. 1. 249. PalM. III. 105. vort

Land (er) stykkevis bleven pantsat til frem-
mede Kapitalister paa en Maade, der . .

minder om vor Fornedrelse i Erik af Pom-
merns I)&ge.Pont.LP.VII.49. spec. (relig.):

Christi Fornedrelse kaldes i theologiske
Skrifter den Tid, Christus var her paa
Jorden. FSO. SaU VIII. 493. jf.: I Jesu
Christi Liv adskille vi hans Fornedrel-
ses-Stand og hans Ophøielses-Stand.E'a-
tek.§74. t fomedrige, v. -ede. (ænyd.

d. 8., mnt. vorneddrigen, nt. vemeddrigen;

jf. ty. emiedrigen) d. s. s, fornedre 2. du
tragter efter Høyhed, og tiUiee med for-

nedriger dig saa meget. HoU>.HAmb. 1. 3.

Fomedring^, en. (nu næppe br.) d. 8. 8.

Fornedrelse. lMakk.3.51 (Chr.VI; 1871:
Fornedrelse^, 'reis

|
Af din Fomedring

åig.Staffeldt.DJ.425. Kierk.VI.353. j/. For-
nedrelse sluin.: 'Tak, Jesu! for hver Draa-
be Vand,

|
Som du i din Fornedrings

Stand
I
Min Siel til Trøst lod rinde. Brors.

86. Gnindtv.SS.1.592.
fornem, adj. ['fmrinæm'] foméme (flt).

Høysg-AGJOS. (m. tryk paa sidste led (nu
kun dial.): BaggesJI.15.20.jf. We88.75 samt
Feilb.). (nu kun spøg. (ubøjeligt): fornemme
Pfmrinæm'a]. DL.6—13—10. Holb.Kandst.
II. 2. PAHeib.Sk.IL313. Winth.X.151.
DrachmJiBJ29). intk. -t eU. f d. s. (Holb.

DRJ.5); superl. -st (Moth.N58. Holb.Stu.
III.3. Ew.VIII.123. VSO. Eeibæoei.VII.
259. MO. MikkeU.SprQglJ.79) eU. (nu sjj
-mest (Holb.Kandst.IV.2. 8a.Br.(Dania.lV.
7). Høysg.AG.84. PAHeib.SkJII.348. PR
MøU.Sejrog Thora.(1902)J29). (ænyd. for-

nem(me); fra mnt. vorneme ell. hty. vor-
nehm; sidste led egl. d. s. s. nem; grundbet.:

8oni bør tages ell. foretrækkes for andre; jf.
V. for- 3)

1) (især fO) om ting: som det i høj grad
kommer an paa; betydningsfuld; vigtig;
næppe uden for superl. : som (af flere) har
størst betydning; hoved-, hvilket er

det fornemste (Chr.VI : fornemmeste ; 1907:

første; Bud af aUe? Marc.12.28. Philippi

(er) den fornemste (Chr.VI: fornemme-
ste; 1907: første; Stad i den Deel af Ma-
cedonien. ApGJ6J2. Kundskab om Elen-
dens Tilstand er den fornemste Post for

en Krigshær. Holb.Ul.II. 2. hiint natlige

Indbrud (blev) den fornemste Aarsag til

min Fætters Død. HauchJ.349. „Er det en
flink Mand at tjene?" — „Jeg klager ikke
paa Kosten, og det er jo det Fornemste."
Schand.F.237. den liUe skal blive et bravt
og skikkeligt menneske (og) det er jo dog
det fornemmeste. MKrist. Selma Lagerlof.
(1917)J6.

2) om person. 2.1) (nu kun m. overgang
tU bet.2ji) som besidder særlig dygtig-
hed, indflydelse olgn., beklæder en frem-
skudt stilling blandt sine lige, nyder sær-
lig agtelse osv.; fremragende; betyde-
lig; ister (jf.bet.i) i superl. om den, som
sig forseer, selv er Provst, (skal han afløses)

af Superintendenten, eUer . . af een dertil

af hannem forordnet fornemme Provst.i>Z«,

10 2—11—11. fornemme Skibsfolk. 8mst.4—2—
1. Kand dend Mæær (o: jordemoderen) og
ikke gaae til Fods . . var det endda en
af de fornemme (1731: fornemste; Jore-

mødre, saa vUde jeg aldrig fortryde der-

paa (o: at afholde udgiften til køi-sel). Holb.

BarsJ.7. De ere allesammen Tienere ; men
den ene Tiener kan dog være fornem-
mere, end den anden, og have fordeel-

agtigere YOkaai. Mossin. (MO.). den for-

20 nemmeste Proeurator i Kjøbenhavn. PA
Heib.Sk.IIlJ55. de to Fornemste af Hø-
rerne (o: rektoren og konrektoren). Blich.111.

121. Byens fornemste Restaurateur. Gylb.

XI.260. 2.2) af høj byrd eU. livsstilling;
som hører til de øverste i samfundet; ftn
(II.2.2). fornemme Folk, som ikke pleje at

søge Ting. Di.i

—

13—4. han skulde lade

nogle komme af Israels Sønner, baade af

den kongelige Slægt og af de Fornemme
» (Chr. VI: de fornemmeste;. Dan.1.3. jeg er

bange, at Bormesterinden har forivret sig;

fornemme Folk taaler icke meget. Ho/6.

Kandst.IV.9. Om du blev Mand paa en
heel Tønde Guld, est du dog kun af Ge-
burth en Lakkey. Det er Forskiæl mellem
en riig Mand og en fornemme Mand. sa.

HPJI.9. *Fornemme Ven, hvis Navn fra

høye Aner flyder. Falst.Ovid.93. rimelig-

viis tager Prindsen her ind, siden vi ere

40 de fornemste Folk her i Byen. PAHeib.
Sk.III.349. 'Hun være maa af fornem,

|

Af ældgammel Æt. Winth.HF.85. Drachm.
BB.29. de fornemme, (nu især dial.) de
øverste i samfundet; spec: folk „uden for
bondestanden". MO. Feilb. AarbFrborg.1918.
90. H som lægger sin ophøjethed over andre
tydeligt for dagen (især: paa en utiltalende,

hovmodig ell. afvisende maade); „fin paa det".

beflit dig kun paa at være noget fomem-
50 me herefter, saa skal du have min Naade.

Holb.Kandst.

I

II.3. hun er . . saa stiv og
saa fremmed og fornem, at det er ube-
hageligt at omgaaes hende, Gylb.(1849)J.
7. man skulde tro, at de (o: de liberale)

var til at komme i Tale. Men de af dem,
som jeg har set . . de har været forskræk-
kelig fomemvae.Schand.F. 345. jf.: naar
der vilde komme et Eventyr af sig selv,

men saadant et er fornemt, det kommer
60 kun, naar det selv har Lyst. HCAnd. V.365.

„Men saa bliver jeg jo kun en almindelig
Spillemand .

." „Er du allerede bleven saa
fornem paa det?" Ing.LB.II.50. D&H.

3) om afstamning, optræden, klædedragt,

bolig osv.: som passer sig for ell. hører tii

en fornem (2) person; som stemmer med for-
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holdene i den fine verden, er præget af dens
vaner, smag osv.; fin. Det er . . et for-

nemme Liverie. Éolb.DB.II.l. Naar de in-

gen Mad har, saa sige de, at det er deres
Faste-Dage; det er jo fornem. Naar de
drikke Vand i steden for Viin, saa citere

de til Exempel nogle af deres Familie for

Syndfloden, som alleene drak Vand; det
er ogsaa fornem. smsf.J.5. Han troer, at

det er fornemt at spise silde til Middag.
VSO. Chocolade er ogsaa en fornem Drik.

Kaffe derimod, den er de simple Folks
Trøst. Gylh.X.193. I den fornemste Gade
laae en prægtig, gammeldags Gaard. JfC
And.IV.331. fornem (Brandes.E.55: aristo-

kratiskj Fødsel og Rigdom. Brandes.IV.39.
en høj og slank Dame med noget vist for-

nemt over sig. Pont.LP.VlI.71. (man) vil

ikke glemme den hollandske Dronnings
rolige, paa samme Tid venlige og i bedste
Forstand fornemme Holdning og hendes
smukke Stemme. Pol.V9l922.?.sp.l. jf.:'Det
er bestemt en fornem Hund (o: den til-

hører fornemme folk)\ det seer man tyde-
ligt paa åen. Gylh.VIII.il. (spøg.:) Der
blev talt om adskillige Søe-Straffe, og jeg
lærte, at det var fornemmere at faa Kat
end Tamp. IZ-Haws.PD.55.

||
(nedsæt.) om

optræden ell. udtalelser: hovmodig; afvi-
sende. Hun giver sig en fornem Mine.
VSO. Den fornemme Taushed, som ofte

er det eneste Svar, hvormed Digtere og
andre Forfattere beære deres Recensenter
og Critikere. Eeib.Pros.III.194. (hun) satte

et . . fornemt og udeeltagende Ansigt op.
Hrz.(Vintergrørd.(1866).134). at dømme saa
fornemt om Christendommen. Kierk. VIL
196.

4) (videre udvikling af bet. 2.2 og S) som
er af ædelt præg, bærer vidnesbyrd om
høj kultur, forfinelse, udsøgt, kræsen
smag osv. fornem var Vodskov til Gavns,
ikke som en beregnet Attitude, men af

Natur og Karakter.J;)sen.LP.9i. Italieneren

der (piner et) Trækdyr . . forekommer
Danskeren . . at være en modbydelig Slyn-
gel, og dog er det som oftest en harm-
løs Bonde, tiltrækkende, ja fornem, i mange
andre Henseender. JFJens.ilf.JF.94. Hel-
bindene i Læder ere fornemme Bind, som
man forbeholder enkelte udmærkede . .

Bøger. VortHj.IV2.142. Udenomsbekvem-
mehghederne (paa badeanstalterne) er ikke
altfor fornemme. DagNyh.^<>/il921.2.sp.6.

fornem-g^al, adj. [2.2] (sj.) han er

fornemgal, for hans Familie er bleven rig

og SJØr store Baller, hvor de ikke vil

have ham med. Goldschm.IIl.94. -hed, en.

['fcornæm-] flt. (i bet. 2) -er. 1) egenskaben
at være fornem; især til fornem 2.2. vAph.
(1759). De har Fornemhed, De har Dyd,
De er ng. Schand.IF.44.

||
(nedsæt.) hov-

mod; (afvisende) vigtighed. Grundtv.LSk.4.
(han hilste) mig med den kolde Fornem-
hed, hvormed en Verdensmand hilser de
Damer, han kj ender, og de Mænd, han

ikke kjender. Gylb.(1849).X.69. han (var)
bleven behandlet med en Fornembed og
Hensynsløshed, der gjorde ham Stillingen
(som huslærer) ntaaXelig.IIostr.Er.MS. 2)
(især spøg.) fornem person. Iblandt mange
Skiønheder og Fornemheder, Man her
giorde mig opmærksom paa, var ogsaa .

.

Miss P. S., nu Prindsesse af Capua. Thiele.

Breve.43. Han blev mindre nysgjerrig end
10 ængstelig over at skulle være sammen
med en saadan Fornemhed. Goldschm.III.
355. store buede Spejlglas, der lignede ud-
levede Fornemheders hvælvede Øjne.
Tandr.K.127.

||
(sj.) koll.: den fornemme

verden, i 1811, da Fornemheden feterede
ham (o: Oehlenschlåger). VilhAnd.A0.II.18.
fornemlig, adj. se II. fornemmelig.
I. fornemme, adj. se fornem.
II. fornemme, v. [fmr'næm'a] (præs.:)

^ toTnæmeT.Eøysg.AG.90. præt. -nam [-'nam']
(smst.) ell.(l.br.) -ede (Recke.SD.10(c\Dfrem-
mede). KMich.B.146) ell. (sj.) -te (AndNx.
DM.III.11) ; flt. (nu foræld.) -numme (Holb.
Intr.I.18. sa.I)NB.453); pass.(i alm. udtrykt
ved omskrivning) -nemmedes (AKohl.MP.I.
228) ell. t -nammes (Blich.MT.60); part.

-nummet [-'nom'ai] fornummed (d. v. s. for-

nummed^. Eøysg.AG.90
,
(nu kun jy.) -num-

men (Brors. li. 138. Feilb.), (1. br.) -nem-
30 met. vbs. -else (s. d.). (ænyd. fornemme, for-

nømme ofl., glda. (præt.) fornam (Rimkr.
199), fornumme ofl. former; fra mnt. vorne-
men, ty. vernehmen; sidste led egl. d.s.s.

nemme; jf. Fornuft, fornummen || uden for
dial. (Feilb. Thorsen. Esp.429) nu især O)

1) opfatte, bemærke v. hj. af sanserne,
dels om iagttagelse gennem de enkelte sanser,

især følesansen og hørelsen, dels om en mindre
skarpt afgrænset og klar iagttagelse, der ad

40 flere forskellige veje kommer til bevidsthed,

nu oftest m. bibet. af, at indtrykkets styrke

overgaar dets tydelighed; mærke; føle; (især

filos.:) sanse, de sloge mig, det smertede
ikke; de stødte mig, jeg fornam det ikke.
Ords.23.35. Jesus fornam (1907: mærke-
de) strax paa sig selv, at en Kraft ud-
gik af ham. Marc.5.30. Nerver til at vække
Muskelvirksomheden og til at fornemme
Indtryk. j0rsf.JJ.59. (giid) gav mig ikke

50 blot Øie og Øre til at fornemme de sand-
selige Ting. Mynst.Betr.1.131. *Da var der
at skue et Under;

|
Slet Ingen fornam

sine Yunåer. Blich.D.II.130. han følte og
fornam, hvorledes Pilen sænkede sine

Grene ned imod ham. ECAnd.VI.204. man
fornam Lugten af stegt Kjød. Mariager.F.
1.43. *Paa Vesterbro en Neger gik,

(
For-

nam paa Issen Solens Stik. Bastian.nr.1.1.

den sikreste og urokkeligste af alle vore
60 Overbevisninger er denne: Jeg er til som

et fornemmende, følende og villende Væ-
sen. Krom.TS.*102. (skibets fart) fornemme-
des som Trækvind. AKohl.MP.IIL97. (nu
1. br. i rigsspr.) fornemme til i sa, bet:

Eøysg.S.59. I Begyndelsen fornam jeg in-

gen Smerte til i min Haand.FSO. Jeg for-
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nam ikke til, at Døren gik op. smst. Feilb.

II
(nu især relig.) opfatte gennem øret; høre;

ofte m. bibet. af, at det h&rte gør (stærkt)

indtryk paa ens følelsesliv. •Hedningskaren
skal

I
Paa Bjerg, i dyben Dal

|
Fornemme

Naadens Røst SalmHus.307.3. vort Hjerte
har fornummet og hørt og bevaret Enge-
lens Røst. Grundtv.Udv.IIl.281. Med unæv-
nelig Gru havde Karl fornummet hvert
Ord. Ing.VS. 11. 172. Winth.NDigtn.58.

\\

{nu 1. br. i rigsspr.) m. person-obj.: bemærke
ens nærværelse. MB.1707.154. 'Jeg var
saa bange for, man skulde mig fornemme,

|

I fald . . jeg havde skreget. Wess.SS. Blich.

IV.183. af Gaardens Folk havde han ikke
fornummet Nogen. smst.195. fornemme
(noget) til en i sa. bet.: har I icke for-

nommet noget til en Harsløver, som nye-
lig er kommen til Byen? Holb.GWJIl^.
Blich.lV.227.

2) uden forestilling om (egl.) sansning.

2.1) ved selviagttagelse, vurdering af sin egen
tilstand olgn. faa en vis stærkt følelsesbetonet

forestilling; mere ell. mindre klart komme til

bevidsthed om (visse sindstilstande hos sig

selv); erkende ii.a); føle; ogs. : ved erfaring,

selvoplevelse olgn. lære at kende; faa at

føle; mærke; erfare (l.i). 'Hvo kand den
Liflighed beskrive,

|
Som hun (o: sjælen)

i hendes Gud fornam ?5rors.88. *naar hans
Øie hendes møder,

|
Fornemmer hun en

bange Lyst. Bagges.Ungd. 11.16. Du for-

nemmer Følelserne giennemstrømme dit

Væsen. Mynst.Betr.1.141. Han havde for-

nummet Gru for en fremmed, ubegribelig
'S&txiT. lng.LB.11.45. al Lyst, han i denne
Verden havde fornummet-Jør^'.fl F.59. vir-

kelig, dybt fornummet Trang til en mere
omfattende Yiåen. Pont. LF. IV. 106. (nu
næppe br. i rigsspr.) fornemme til noget
i sa. bet.: EPont.Men.111.98. fornøjelsen
derved hytter han sig nok for at for-

nemme noget ti\..Kold.B.40.
||
(m. afsvækket

bet.; sj.) m.obj., som betegner en sin^fasfcm-

nt«.9 ."nære; /^øic. Kjærligheden,som Kjære-
stefolk fornam. jffC4nrf.FJ.565. en Kvinde,
der fornam en . . ubetinget Hengivenhed for

ha.m.Brandes.Volt.11.422. 22) (uden tyde-

lig forestilling om følelsesbetoning; jf. bet. 2.z)

ved vurdering (af visse ydre forhold), om-
tanke, skøn olgn. faa et (klart) indtryk af;
komme til klarhed over; erkende (1.3); mær-
ke. Jeg vil give dig (klenodier), at du skal
fornemme, at jeg er Herren, Israels Gud.
Es.45.3. Hør Pernille I dersom jeg for-

nemmer, at du lader Monsieur Leonard
her ind udi Huuset, skal du icke blive
€n Tiime i mit Brød. Holb.Tyb.111.1. Da
jeg fornam af min Arendses Taushed, at

jeg maatte have forrettet mit Ærinde. Éw.
Vlll.lll. med det politiske Instinkt, som
er saa stærkt udviklet i England, fornam
man . . at denne Magtudvidelse . . vilde
komme Preussen tilgode. ^"eer^'aard.J.JJ.
926. HBegtr.DF.11.49. fornemme til no-
get i sa. bet.: Underligt nok, at jeg slet

ikke har fornummet tU, at denne nye
Entreprise (o: et litterært foretagende) var
paa Stabelen. Winth.lX.97. Feilb. 2.3) (nu
næppe br.) ved (forespørgsel og) meddelelse

komme til kundskab om; faa besked om;
faa at vide; erfare (2). Philisterne hørde
det frydeskriigs røst . . og de fornam (1871

:

fik at vide;, at Herrens ark var kommen
til \eyren. lSam.4.6(Chr.Vl). jeg har for-

10 nummet af ham alt hvad jeg begiærer at

vide. Pamela.1.380. Med største Glæde har
ieg fornummet, at Hr. Etats Raaden er
fuldkommen frisk \gien.Langebek.Breve.303.

II
spec. : søge (ved forespørgsel olgn.) at skaffe

sig underretning om; søge at faa at vide.

Moth.N59. jeg (har) Ordre at fomemme
under Haanden, om Jomfruen har sin Møe-
dom endnvL. Ilolb.Ul.11.5. den Danske Ge-
sandt skulde . . i Fortrolighed fornemme

M af dennem, hvad de endeligen kunde være
sindede til at indgane.Slange.ChrlV.1121.
lng.PO.11.30. (jeg) tillader (mig) tjenstligst

at fornemme, hvorvidt det Kongelige Amt
maatte være tilbøielig til . . at approbere
(min indstilling). HyUing.HJ.381. H f »• obj.,

der betegner den, tU hvem forespørgselen rettes:

forhøre sig hos. CoUegiet (skulde) tienst-

ligst fornemme det Kongl. General-Told-
kammer . . om (osv.). MR.1834.23.

30 I. fornemmelig V adj. [fmr'næm'dli]

(jf.ty. vernehmlich; nu sj.) som kan for-

nemmes; følelig ell. hørlig. Moth.N59. At
sukke er med en fornemmelig Lyd at ud-
trykke s\n\jBdngse\.Eilsch.PhilBrev.76. VSO.
(man valgte) Gjenstande for Meddelelse i

Skrift og Tale, hvor Tvangen af det frem-
mede Tungemaal blev mindst fornemmelig.
HNClaus.Univ.9. (dagligstuen) hvis Stilhed
blev saa at sige gjort fornemmelig ved

40 Afbrydelser fra Skolestuen. Goldschm.FV.
111.16.

IL fomemmelis, adj. og adv. (og konj.)

(ogs. -nemlig. Holb.DNB.509. JulPet.L.290.
Brucker.L.83). [f(or'næm'(8)li] Høysg.AG.7.
som adv. ogs. (f) -tn(Holb.Hh.I1.148. VSO.).
{ænyd. d. s., fra mnt. vornemeUken, nt. vor-
nemlick, fy. vornehmlich ; afl. af fornem;
se TfF.3R.XI.23) 1) (nu kun dial.) som adj.:

fornem (1). Feilb. 2) (nu især i stift, Itdt

50 gldgs. bogsprog) som adv.: i særlig grad;
først og fremmest; især. fornemmeligen
(1907: først og fremmestj tager Eder vare
for Pharisæernes Suurdei. Z^MC.i^.I. Holb.
GW.V.4. At han blev ugift, er det hvor-
paa man fornemmelig skal kiende hans
Viisdom. Æ^tr.IF.^io. Tycho Brahe vilde
som bekendt ikke give Kopernikus ret.

Ikke fornemlig dog af religiøse grunde
men af astronomiske. Bruc^r.L.83. Min

60 Herre Konge sender Eder . . først og
forjiemmelig sin broderlige .. Hilsen.
Ing.VS.1.205. (1. br.) i superl.: Hvad et

Fruentimmer først og fornemmeUgst maa
være fremfor nogen anden Ting i Verden,
det er: et Fruentimmer, en Qvinde, lige-

som et Mandfolk først og fornemmelig

T. Rentrykt »/i !»» 46
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maa være Mand. Heib.Poet.V.79. Wied.S.
162.

II t netop; just. (de sagde) til ham:
hvo er du? og efesus sagde til dem: for-

nemmelig (1819: just^ det, hvorom jeg nu
og taler med edeT.Joh.8.25(Chr.VI). 3) f
som konj.: især da. Magistraten burde i

Forveien derover indsendt et Overslag til

Stiftamtmanden, fornemmelig den befindes
at have kostet langt mere, end Magistraten
. . havde tilkiendegivet. Stamj)e.II.229.

Fornemmelse, en. flt. -r. {ænyd. d.

8.; vbs. til II. fornemme; spottet i Biehl.

Eaarkl.54, jf.SorøSaml.I.Ul) 1) til II. for-

nemme 1: indtryk, der bibringes en g en-
nem sanserne, især følesansen; følelse;
spec. (filos.) om det isolerede sanseind-
tryk som det mest usammensatte bevidstheds-

element; ogs. (m. overgang til bet. 2; ikke filos.)

om en ved sansepaavirkning fremkaldt sjæle-

lig tilstand af lidet bevidst ell. klar natur.
Moth.N59. at man seer een, det siger ikkun,
at man faaer eller har den med nogen
Fornemmelse afbilded i sine Øyne. Møysg.
S.320. Hunger og Tørst ere af de smerte-
ligste sandselige Fornemmelser. LSmith.
DN.371. en Fornemmelse, der ligner Svim-
melhed. BZic/j.fiS^e^.FJJ.Si. Han skildrer
sine mangehaande Fornemmelser, Træt-
hed og Sult, Længslen efter Straa, efter

et Stykke Broå.Brandes.Goe.II.10. Eøffd.
Psyk.^137. (han sad) og stirrede ud paa det
røde Fiskeflaad med en Fornemmelse af

Legemsløshed. Pont LP. F7J. 58. (m. over-

gang til bet. 2:) fine fornemmelser, se

II. fin 4.3,
II t sans. Jeg ønsker mig alle

mine Brødres og Søstres samlede Sandser,
for værdigen at kunne smage Alt . . og
finder mig ene med fem elendige For-
nemmelser. Pa^^es.DF.X^Si. det var saa-

langt fra, at min Fornemmelse (o: følesans)

var svækket ved Sygdommen og Blod-
tabet, at den snarere skærpedes derved.
Hauch.1.345. 2) til II. fornemme 2.i : følel-

sesbetonet bevidsthedstilstand, der ikke direkte

skyldes sansepaavirkning ; følelse ; indtryk.
de Fornemmelser af Beundring, som De
o'p-væiik.eT.Biehl.IIaarkl.54. Du . . fortolkede
Dine Fornemmelser over det Skiønne i

Natur ogKonst.Jacobi.Luxd.27. Oehl.(1851).

XXV.196. Eeib.Pros.II.354. nu næppe uden
for udtr. have (ell. faa^ (noget) paa for-
nemmelsen ell. have (ell. faa)iornem-
melsen ('eZZ. en fornemmelse^ af, have
en vis (oftest: følelsesbetonet) opfattelse m.
h. t. noget, som dog ikke m. fuld sikkerhed

kan paapeges ell. bevises; have et vist ind-

tryk. Byfogden lo til ham; Erik forsøgte
at le igjen, men havde Fornemmelsen af,

at hans Latter blev en Grimace. Schand.
AE.165. jeg har det paa Fornemmelsen,
at jeg vilde volde den mest Fortræd, som
jeg holdt mest af. sa.F.481. Tops.III.170.
da han sad inde i Dagligstuen hos Da-
merne, havde han formelig en lille For-
nemmelse af Hjemmebygge i de ham dog
saa fremmede Omgivelser. Pon<.iP.FJJ.i 7.

Bang.SF.44. 3) f til II. fornemme 2.2: er-
kendelse, (gid) eders kierlighed maae
fremdeles blive mere og mere overflødig,
udi erkiendelse og allehaande fornem-
melse (1819: al Skiønsomhed;.PM/.i.9('CAr.
VI). jf. bet. 2: der, hvor Sandhedens For-
nemmelse boer, dybt i vort Inderste.ikf^«s<.

Betr.1.116. Fornemmelses-liv, et. [1]

(filos., 1. br.) OHans.Pædagogik.II.(1920).196.
10 GJ -los, adj. [1] (han) vilde (saa nødig) i

Seng, fordi Søvnen var det Begivenheds-
løse, det fuldstændig Fornemmelsesløse.
JPJac.II.15. -traad, en. [1] (1. br.) føle-

nerve. LandmB.II.27.
fornere, forneste, adj. komp. stiperl.

se II. forne.

fornikle, v. [fcnr'negla] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (efter ty. vernickeln) overtrække
(metal)genstande med et lag af nikkel.

20 Saandgern.496. Aller.11.172. \\ især part.

forniklet brugt som adj. Forniklet Træ
blev bekjendt paa Verdensudstillingen
1878 i Paris. OpfB.^ VIII.500. en forniklet
Frugtkniv.FrkJ.Sylteb.54. Fornikling,
en. vbs. til fornikle. OpfB.^V.163. galvanisk
Fornikling. Christ. Kemi. 142. \\ konkr., om
det af nikkel dannede overtræk, den fornik-

lede flade olgn. Cykler, hvis skinnende For-
nikling kaster Sollyset tilhage. Høm.S.59.

30 forniklingen er næsten slidt af
\

fornitte, v. -ede. (efter ty. vernieten;
sko., nu næppe br.) ombøje spidsen paa et

søm, der er slaaet igennem læderet; vegne.
Man kunde maaskee troe, at de gjennem-
slaaede Søm ikke altid tilbørUgen fornites,

og at man ved et Feiltrin vilde stikke
Foden. Skomageren.(1832).128. smst.l7.

For-non, subst. (glda. foræ noon (Kalk.
1.436 u. Efternon^; jf. eng. forenoon; jy.)

40 d. s. s. -middag. Moth.N76. Gram.(KSelsk
Skr.V.141). MDL. Feilb.

fomorske, v. [fmrinmrsga] -ede. (jf.
VI. for- 6.2 sawf fordanske; sj.) gøre (mere)

norsk, (nordmændene) vil blive ved at for-

norske Asbjørnsens og Moes, Bjørnsons
og Lies Sprog. VilhAnd.N.114.
Fornnft, en. [fcor'nofd] Høysg.AG.116.

gen. -s ell. f -es (Hørn.Moral.1.54). uden flt.

(ænyd. d. s., fsv. fornoft; fra mnt. vornuft

50 (ty. venmnit), vbs. til vornemen, se II. for-

nemme; jf. fornumstig) evne til at tænke
(rigtigt), dømme ell. skønne (rigtigt) om
noget, drage (rigtige) slutninger af noget

osv.; tænkeevne; forstand; ofte (under-

tiden nedsæt.) m. særligt henblik paa den
menneskelige tankes begrænsning ell.

afmagt (fx. over for det overnaturlige), ell.

m. forestilling om den normale, borger-
lige maade at betragte tingene, især det dag-

60 lige, praktiske livs forhold, paa (jf. Snusfor-

nuft^' ogs. (især i filosofisk litteratur efter

midten af 18. aarh., nu dog næppe filos.) om
den (som den ypperste intellektuelle evne be-

tragtede) evne at kunne drage rigtige
slutninger, indse tingenes aarsag og

sammenhæng, danne ideer og princip-
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per 08V. (mods. Forstandj. Trolovelse skal

ikke holdis . . om een er ikke ved sin rette

Fornuft og Forstand.Di.5—id—5. VisdJT.
12(Chr.VI). bruge sin fornuft. MothJi^Gl.
En stakkels Koene mister sin Mand, som
jeg setter, efterlader hende nogle Skil-

linger . . Fornuften siger, hun skal con-
servere dem, men Moeden siger hun skal
give siu Mand en hæderlig Begravelse.
E.olh.Bars.1.1. aandelige Ting, som gaae
over Fornuften, hvUke vi maa troe, end-
skiønt vi dem ikke begribe. sa.Ep.1.98.
Hvad kalde vi Fornuft? En Evne til at

indsee den eene Tings Sammenhæng med
den anden. Eilsch.Phtlhist.l7. som min For-
nuft begyndte nu at blive Jklester over
min Kleinmodighed, saa begyndte jeg og-
saa at trøste mig selvMobinson.1.104. Tyge
Brahe (havde) egtet en Præste-Dotter udi
Skaane, som han tog formedelst hendes
Fornuft i Hunshoidning. CPi2o/;ie.3fQ.77.

723. Hymne til Fornuften. Bagges.IV.245.
(man maa) bruge sin Forstand for det En-
kelte, sin Fornuft for det Store og Om-
fattende. Mynsi.Betr.I.o6. Enhver, der har
gaaet i Skole, veed, at det er Fornuften,
som adskiller Mennesket fra Dyret. P£
MulU5. Naar Tænkningen hæver sig til

en højere Sphære og forbindes med en
Sandsning, der gaaer ud paa det Over-
sandselige og Evige, træder den frem som
YornvifX.SibhJ^.1.225. man kan have mistet
sin Fornuft, og desuagtet have Talenter,
ja Vittighed, og selv Forstand indtil et

vist Punkt. Gylb.XII.254. Enhver, der . .

er ved sin Fornufts fulde Brug (er det)

tilladt ved Testament at disponere over
samtlige sine Eiendele. Forordn, "/s 1845.

§21(jf. SaUVIII.495 samt I. Brug 2.i). Den
tyske Fornuft har taget saa høj en Flugt
i de sammenfattende Videnskaber, at Ty-
skeren hellere tillægger sig Fornuft end
den blot opløsende og indtrængende For-
stand. Brandes.XV.67. jf.: *Et Eventyr var
Haven

|
langt over al Fornuft (alm.:oYeT

al forstand)l ThBarfod.AI).20. sund for-
nuft, evne til at tcenke sundt (normali);
maade, hvorpaa det normale, almindelige men-
neske tænker, enhver, som foretager sig at

bevise Revelationen (o: den ki-istelige aaben-
baring) i alle Maader at være eenstemmig
med den sunde Fornuft, efterlever en Chri-
stens Fligt.Holb.Ep.1.88. Kom Grønneg. I.

215. Gylb.TT.84. e.br. tale (en) til for-
nuft, paakalde ens evne til at tcenke (og op-

føre sig) rigtigt; bringe en til (atter) at være
fornuftig. Schand.F.45l. Atter og atter hav-
de Fru J. forsøgt at tale Sønnen til For-
nuft. Hun havde lokket for ham, og hun
havde skammet ham ud; men lige meget
hjalp det.TT'i^d.S.547. ogs.: bringe, kom-
me til fornuft. MG. D&E. tage for-
nuften fangen, se fangen sp. 746". H om
tænkeevnens (fornuftens) udtryk i tale ell.

skrift; ræsonnement. ReUgionen . . maa nu
bruge Baal og Brand, siden den ei meer

kan hielpe sig fort med Fornuft og Argu-
menter. Stt^m.F.i5, nu næppe uden for fa-
ste udtr. som høre fornuft, tage mod
fornuft, lade sig paavirke af kloge raad.
Han var uheldigviis den Dag i daarligt
Humeur (og vilde) aldeles ikke tage mod
Fornuft. PalM.IL.IIIJ68. Hun vilde hver-
ken høre Raad eller Fornuft. EBrand.Bes.
43. Drachm.T.35. tale fornuft til (en),

10 give (en) kloge raad. (uegl.:) Mer end én
Gang søgte jeg at tale Fornuft til min Li-
denskab. Se^and.^.455. I (filos., nu næppe
br.) i udtr., der betegner et med den menne-
skelige fornuft stemmende (guddommeligt)
grundprincip, der tænkes nedlagt ell. udtrykt
i alt ehfisterende. hele Verden (er) Udtryk-
ket af en uendelig alt omfattende Idee,
der maa være eet med en uendelig i alt

levende og virkende Fornuft selv. Ørst.

20 NaturUI.7. Kunde det lykkes vor Forstand
. . at bortforklare Virkeligheden af hin
store Poesi, der lever i alle Nationers Al-
muesagn . . saa vilde dog bestandig en
dybere Fornuft reddet det Skjønne og
Store deri ved Fantasiens uskyldige Bame
haand. Ing.LevnetJ. 74. PEMiill.'e.

Fornuft-, i ssgr. (sj. Fornufts-, se u.

fornuftmæssig^, af de talrige CP ssgr., der
især findes i mængde fra sluin. af 18. og be-

30 gyndelstn af 19. aarh. (se MG.), er ndf. bl. a.

forbigaaet Fornuft-begreb, -betragtning,
-bevis, -bud, -erkendelse, -fjendsk, -hand-
ling, -hensyn, -lov, -præg, -religion, -ræ-
sonnement, -stemmende, -tro, -viAsomhed.
t fomaftelig, adj. (ænyd. d. s.; af

Fornuft, fornuftig) d. s. s. fornuftig; især som
adv. Derfor slutte vi fornufteligen (1819:
Derfor slutte vi^ at mennisket bliver ret-

ferdiggiort ved troen. Rom.3.28(Chr.VI).
^ Heitm.Fhysik.26. Slange.ChrIV.9.

Fomnft-giftermaal, et. giftertnaal,

der (alene) skyldes klogskabshensyn. Kierk.
11.25. Et Fornuftgiftermaal med en Time-
lærerinde og med en pensioneret Enke til

Svigermoder! — Ja, jeg mener blot no-
get, som ikke er et PassionsgiftermaaL
Gjel.GDJ28. billedl. (spøg.): en Bog, der
er Frugten af et Fornuftgiftermaal mel-
lem Forlægger og Fnblikaxn. Kierk.V.16.

50 O -grund, en. NTreschowjPhNJ79. med
mange Fornuftgrunde og alle Kjærlighe-
dens Overtalelser søgte Robert . . at be-
vise hende, at (de burde) ægte hinanden.
Gylb.Novel.II.87. AndNx.DB.163.
fornuftig, adj. [fmr'nofdi] Høysg.AG.

4. intk. -i ell. (nu næsten kun talespr.) d. 8.

(Eolb.VgsJ.2); adv. -t ell. (f) -en (Slange.
ChrIV.971. VSO. ENClaus.N.ll) eU. (nu
sjældnere i skriftspr.) d. s. (HøysgJPr.21.

60 Oehl.A.143). {ænyd. d. s., mnt. vomuftich,
afl. af vornuft, se Fornuft; jf. fornumstig)
1) om person: som er i besiddelse af (nu
især: jævn, sund, borgerlig) fornuft. *en
fornuftig Mand bør forud see en Fare.
Eolb.Paars.44. (det var næppe) Mennesker
eller fornuftige Væsener, som han prædi-

46*
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kede for. Eiv.VII.185. dette er Menneskets
Adel . . at han staaer der fornuftig mel-
lem de \JioTn\iftige.Mynst.Betr.I.54. Du
(skal) ikke have Mening, naar fornuftige
Folk tale. ECAnd. V.305. Gud skabte (men-
nesket) i sit Billede, at det som et fornuf-
tigt Væsen skulde kjende ham, og i hans
Samfund leve et evigt Liv i Hellighed og
Salighed. Katek.§59. 2) om tanke, udtalelse,

handling olgn.: som indeholder, vidner
om, stemmer med (nu især: jævn, sund,

borgerlig) fornuft, (jeg) formaner (eder)

at I fremstille Eders Legemer som et le-

vende, helligt, Gud velbehageligt Offer,

hvilket er Eders fornuftige Gudsdyrkelse.
Rom.12.1. (jarlen) havde ført et fornufftigt

Regimente. Holh. DH. 1. 159. (sætningerne
hænger) ikke fornuftig skmen.Høysg.AG.
153. *I ret fornuftig Poesie | Bør aldrig
spores Phantasie. Oehl.SH.42. Lad os To
tale fornuftigt med hinanden. IIrz.VII.335.

saa maatte enhver fornuftig Tvivl angaa-
ende Udødeligheden ansees for beseiret.

Kierk.II.251. „det Forhold maa høre op."
— „Gudskelov. Det var da endelig et for-

nuftigt Ord. Selvfølgelig maa det høre op."
Esm.lll.335. (Griffenfeld) var præget af

en kølig og forstandig, undertiden fristes

man til kun at sige fornuftig Natur. PoL
^^/iol922.3.sp.4.

II
(især talespr.) i videre

anv., om ting: som er præget af (jævn, sund,
borgerlig) fornuft, min Fortale vilde . . svul-

me over alle en fornuftig Fortales Bred-
der, brandes.X 605. Det blomstrede Liv,

saa fornuftigt og pynteligt, og saa bange
hun var for at spilde paa det. Nans.M.8.
Fomnftig-lied, en. (især &) flt. (sj.) -er.

(ænyd. d. s.; 1. br.) til fornuftig i (og 2). at

søge Viisdom og Fornuftighed. Præd. 7.

25. jeg (kunde) have betaget de fleste af

disse indtændte (o: ophidsede) Mennesker
al Magt til at skade mig, men jeg gjorde
det ikke, dog dette var imod Fornuftig-
heds Regler. CFBothe.JN.205. At indsee
et Raads Fornuftighed. VSO. (han) besad
mere Fornuftighed, end man i Alminde-
lighed tiltroer Foeter.Blich.I.XL rii. Grønb.
LN.194. jf. Fornuft slutn.: der er en ret-

færdig Fornuftighed til, og til dens Barm-
hjertighed vil jeg fortrøste mig. Kierk.II.

297.
II

(sj.) fornuftig tanke ell. ytring, de
opsøgtemange fornuftigheder/i87i ; Spids-
im^gheåeT).Præd.7.29(Chr.VI). -vis, adv.

{jf. ty. vernunftigerweise; især O) m. h. t.

tænkning, handling olgn.: i overensstem-
melse med ell. i henhold til fornuft-
(grunde); naar (sunde) fornuftregler
skal gælde, efter alt hvad man kan for-
nuftig viis slutte (synes oldtidens vildes tænke-
maade) at have været den samme som de
nu værende Yildes.Kraft.VF.225. Disse
Ord forstemte (hende) mere, end de for-

nuftigviis hurde. Gylb.(1849). II. 35. Man
kan Alt, hvad man fornuftigviis vil. Gold-
8chm.Hjl.II.317. || mi især med en appel
til andres (fx. læserens) sunde fornuft, m.

h. t. hvad der if. fornuftgrunde maa betrag-
tes som uomtvisteligt olgn.: selvfølgelig;
som enhver maa indrømme, det Foran-
førte viser, at Lovgiveren fornuftigviis
maa ville (disse) Grundsætninger fulgte
ved andre lignende Retssagers Faakien-
delse. ASØrsted.Haåndb. 1. 121. da der ikke
fornuftigvis kan herske Tvivl om at (osv.).

Brandes.XI.411. særlig må tabet af Holsten
10 . . dengang fornuftigvis have været for-

udsat som en m\i\ighed.ADJørg.IV.92. En,
der fornuftigvis ikke kunde ville hende
andet end Godt. JPJac.1.25. hvem kunde
Parret vel være? Paa min Cousine, som
jo var et Barn, kunde jeg fornuftigviis
ikke tænke. Becke.ST.118.

\\ for at betegne
en handling olgn. som den if. fornuftgrunde
rette og heldige (prisværdige): som fornuf-
tigt og rimeligt er (ell. var); „meget

20 fornuftigt". Alt Verseskriveri havde jeg
fornuftigviis OY>grvet.IICAnd.XI.70. de For-
brydelser, hvilke Staten fornuftigviis straf-

fer med Rasphuus-Arbeide paa Livstid.
Kierk.XIV.178. Fornnftikns, en. [f(or-

'nofdikus] (dannet a/" fornuftig efter ord som
Fiffikus, Praktikus; spøg., 1. br.) person,
der udmærker sig ved (sund) fornuft.
den gamle Fornufticus Holberg. DagNyh.
y8l921.3.8p.4.

30 Fornuft-kiste, en. (spøg., nu næppe
br.; jf. Forstandskiste^ hierneMste; hovede.

naar jeg Ret vil, saa staar min Fornuft Kiste
mig bi. KomGrønneg.1.283. Jeg veed ey
hvad der holder mig, at jeg ikke gir hende
en paa Fornuft-Kisten (o: „kassen"), for at

hævne mig over hendes trodsighed. s>wsf.J7.

181. -klo^, adj. (nedsæt, nu næppe br.) som
tillægger fornuften overdreven betydning, (den
skuespiller, som vil) være fornuftklog, som

40 ikke altid er det fornuftigste, søger be-
standig at undgaa de eenfolde Skiønheder.
SorøSaml.II.8. smst.74. -lære, en. (nu næp-
pe br.) 1) læren om at tænke rigtigt; logik.

For at eftertænke med des større Nytte
og Fremgang, skulde du nok være øvet i

Fornuft-Læren, eller Logiqven. Eilsch.Anv.
25. IIøysg.S.Z7^. Socrates, han kiendte
den rette Fornuftlære, den Konst, at lede
Forstanden fra bekiendte Sandheder tU

50 ubekiendte.JSneed.IIJ.^i^. jf.f: (en) Logi-
cus eller Fornuft-Lærer. Langebek.SA.
19. 2) rationalisme. Grundtv.HV.UII.(1869).
458. CP -les, adj. (1. br.) som ikke har for-

nuft; som ikke er fornuftig, vilde Uhyrer ,

.

som fornuftløse rase i Ørkener. Birch.I.16.

fornuftløse Handlinger. F/SO. Skæbnen som
Fatum vilde være uden Majestæt, for-

nuftløs og raa. Brandes.XII.88. tU -mæs-
sig, adj. (1. br.) stemmende med fornuften.

60 Eilsch.Philhist.23. en bestaaende fornuft-

mæssig Yerdensorden. Hostr.FG.Osc. Aar-
bog f. Bogvenner.1922.3. fornuftsmæssig
lænken. NaturensV.1915.126. -parti, et.

d. 8. s. -giftermaal. (hun) giftede (sig) med
en høitstaaende Militair, det var et For-
nuftparti. CBernh.XI.249. Brandes.Goe.II.
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41. billedl. (speg.): Det Parti, (Neergaard)
havde indgaaet med I. C. Christensen, var
ikke et Inklinations-Parti men et Fornuft-
parti. EHenrichs.MF.II.303.
Fornufts-, i ssgr. se Fornuft-,
(9 Fornuft-slutning, en. (nu sj.)

logisk slutning; syllogisme. Eilsch.Philhist.8.

følgende Fornuftslutning: Ingen Fornuftig

fiør noget uden tilstrækkelig Aarsag. Eic.

'11.68. BaggesJiK.238. O -stridig, adj.

»om strider imod fornuften. RugeJFTJ.59.
den Forskrift: „Frem Din egen Lyksalig-
hed", som i en raa Opfatning baade er
afskyelig ogfornuftstridig.0rs<j.i60. Nord-
slesvigerne (er) lænkede til Prøjsens Trone
. . Ganske fornuftstridigt er det imidlertid
deraf at slutte til den frivillige Hengiven-
hed. Brandes. XII. 229. CP -Tæsen, et.

væsen, som er begavet med fornuft, frie selv-

stændige Fornuftvæsener. Olufs.NyOec.I.
26. Man har hidtil antaget, at Mennesket
var det eneste Fornuftvæsen paa Jorden.
Heib.IntelJI.116. e.br. -»steskab, et.

Cif -giftermaai;. Brandes.VII.12.XIII.463.
billedl. (spøg.): Alle disse Fostre af For-
fatterens Fornuftægteskab med det tve-

tydige Væsen, man kalder den offenlige
Mening. smst.VI.19.

fornumftig, adj. se fomumstig.
fornunimen, adj. (ogs. -nummct). flt.

d. 8. (JakKnu.ML.71) ell. -nummede (Bre-
gend.TGE.124. Feilb.). (af YI. for- 1 ell.

2.3 og et adj., der egl. er part. af nemme;
jf n'. dial. nummen, følelsesløs, no. nomen,
oldn. numinn, lam, følelsesløs, eng. numb, va-
len; grundbet. : berøvet (mælet, bevægeligheden
osv.) H ordet bruges næppe atirib. ; jy.) stærkt

paavirket af sindsbevægelse ell. ydre indtryk;
betaget, jeg var saa fornummen, at Mælet
i nogle Minutter var mig forment. BlichJI.
416. JakKnu.R.197. (mand og hustru) saa
paa hinanden og hang fomumment med
Hovedet. Thomas havde bragt dem Op-
sigelse paa Gælden. JVJens.EF.130. Hun
frydede sig i sit Sind over det og stod
hel fornommen og saa paa åeva. Skjoldb.

H.162. Jacob var svært fornummen efter

Slaget. ThitJens. JydskeHistorier. (1916). 42.
fomumniet, perf. part. af fornemme

eU. sideform til fornummen.
fornumstig:, adj. [fmr'nomOsdi] (for-

æld, -numftig. JFJac.1.27. f -nanftig. Éøm.
Moral.1.53). (glda. d. s., fsv. fornumstogher
(sv. (spøg.) fornumstig, snusfornuftig); afl.

af glda. fomxxmst, fra rwnf. vornumst, side-

form til vornuft, se Fornuft
||

formerne
fornumftig (sv. f fornumftigj, fornunf-
tig skyldes paavirkn. fra ty. verniinftig, (jf.
mnt. vomunftichj

||
foræld, ell. spøg.) d. s. s.

fornuftig (2). Moth.N61. kloge og fornum-
stige Ord. Oehl.VS.13. fornumftig Konver-
sation. JPJac.1.57. (P.K. Thorsen) havde
Gang paa Gang Lejlighed til at sige Filo-
logerne „et fornumstigt Ord"; han lod ikke
"Videnskabens Sandheder staa og blive
gamle. Brøndtim-Nielsen.(FoUVal920.4).

\\

(spøg.) præget af (spids)borgerlig snusfor-

nuft, i et Træ sad seks grønne Papegøjer
. . som seks gamle Borgere i grønne Liv-
kjoler; de førte en højst fornumstig Pas-
siar. JVJens.Sk.70. Sødb.E.4.

forny, v. [fmr'ny'] præs. -er [-'ny'r, ogs.

(især højtid.) -'ny-'ar] præt. -ede [-'ny-'aSa,

1. br. -'ny'9a] part. -et [-'ny-af, ogs. -'ny'd]

vbs. -else. (glda. d. s. (MandJOl) og fornyghe
10 (Michael.21); jf. mnt. vomi(g)en) gøre ny

igen.

1) (især td) m. hmkr. obj.: gøre ny, ved
at tingen helt ell. delvis erstattes m. no-
get tilsvarende nyt. (han) tomyede Her-
rens Alter, som var foran Herrens ForhaL
2Erøn.l5.8. De samme (o: Holbergs kome-
dier) blive nu igien paa vor fornyede Skue-
Plads forestillede mestendeels uforandrede.
HolbÆp.IJFort. det hele Huus lugter som

20 et Sovekammer, hvori Luften ikke er for-

nyet. Heib.Pros.VII.303. Slangernes For-
nyelse af deres Hud. smst.I1.238. Indtæg-
ten (har) sat Bestyrelsen istand til . . at

fomye alle Havnens Bolværker. ie^tnJ^S.

34. m. person-obj. (nu næppe br.): Du for-

nyer dine vidner imod mig (1871: vUde
føre nye Vidner imod mig).Job.l0.17(Chr.
VI). 'Verdens Igjenfødelse

|
Glæden igjen-

føder,
I
Og fornyet (Gnindtv£S.I.461:for-

30 ynget^ Skabningen | Den Opstandne mø-
der. SalmHus.235.1.

|I
m. overgang til bet. 2.3:

m. obj., der betegner et dokument (en veksel,

(i talespr. især) en lodseddel osv.), der ved en
paategning olgn. faar forlænget gyldig-
hed. Manden har haft Taalmodighed med
mig og ladet den (o: en veksel) fornye ind-

til nu. Holb.Hex.V.l. Jeg brugde Pengene
til min Lodseddels Fornyelse. F50. Bran-
des.IX.395. det (o : at spille i lotteriet) kunde

40 da forsøges — bare en Trækning forstaar
sig. Siden kunde man jo altid knibe ud
og lade være at forny Sedlen. .dndiV^x^S.

48. H talem. forny sin mønt, se Mønt.
2) O m. absfr. obj. 2.1) bringe en tidligere

(og bedre) tilstand til veje igen; genfrem-
kalde (i sin tidligere tilstand, kraft, blomst-

ring olgn.); ogs.: forandre til noget nyt og
bedre, (jeg vilde) fomye denne Fred. St.

tEsth.13.2. intet skulde være mig kiærere,
50 end at høre de gamle Tiders Fornyelse

igien. Eolb. Ep. III. 204. *Guds Aand vor
Sjæl fornyer. Grundtv.SS.1.652. 'Vaaren,
bekrandset med himmelblaae Klokker,

|

Livet fornyer. Heib.£>.13. at forbedre og
forny Driften (o: paa en gaard). Goldschm.
VI. 107. Den store Sønderjyde (d: Car-
stens), der tog Initiativet tn Fornyelse af
hele den germanske Kunst. Brandes.XII.
246. „jeg har tænkt mig, at Havets Kraft

60 . • kunde fanges ind i Baner." . . „Det ly-

der jo som en hel Fornyelse, det. De der
siger.*^ EChristians.F.70. refl.: deres Navne
fornye sig (Chr.VI: blive forvexlede^, idet
de ere forherligede i deres Sønner! Sir.

46.21. 2.2) m. obj., der betegner en handling:
gentage. Valdemar kunde nu lade nogle
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Aar gaae hen, uden at fornye sine Krigs-
tog. Molb.DH.II.330. min Angst, at miste
dig . . har siden den Tid forbudet mig
nogensinde at fornye et saadant Vove-
stj^ke. Gylb.V.69. det sorgløse Danmark
(ventede) intet mindre end Fornyelse af

den sidste Vinters Optrin (o : Karl Gustavs

fremrykning mod Kbh.). Etlar.DV.16. nu
især i mere ell. mindre faste forb. m. part.

fornyet: tage under fornyet Overvejelse.
S&B. ved fornyet undersøgelse viste det
sig, at (osv.)

i II
(nu 1. br.) refl. *Fortids

Under sig endnu iornje. PalM.T.36. 2.3)

m. obj., der betegner et forhold ml. to ell. flere,

en overenskomst olgn. : give ny gyldighed;
give forlænget varighed. *Fornye med
Gud din Daabes Pagt |

Hver Dag og Tiid.

Brors.147. jeg giorde endeel nye og for-

nyede endeel gamle Bekiendtskaber.SrMse.
Æsthet.1.40. den saakaldte stiltiende For-
nyelse af heieforholå. Lassen.S0.127. jf.:
det var nødvendigt at sende et Arbeide
hjem . . dersom han haabede paa For-
nyelse af Legatet. ^er^-s.PP.i^S. (jf. bet.

2.4 :j Hen og fornyer jer Venskab og be-
der hin anden om forladelse. Holb.IlP.III.
13. "Venskab fornyes, naar Taagerne flye.

Sauch.SD.I.193. 2.4) m. obj., der betegner en
følelse: give ny kraft; forstærke paa ny;
opfriske. Slig Uenighed imellem forlove-
de Folk er kun Kiærligheds Fornyelse.
YSO. jeg forlader (Møens klint) med for-

nyet Følelse af den Eensomhed, hvori jeg
. . nød den ypperste Naturskiønhed, jeg
havde seet.Molb.(Bahb.LB.1.23). striden
blussede op med fornyet bitterhed

j

fornyelig:, adj. [fmr'ny'ali] (sj.) som
kan fornyes; (jur., nu næppe br.) til forny
2.2: Stævning er enten fornyelig eller ende-
lig. Nørreg. Privatr. Y. 333. Fornyelses-
dag, en. (jf. u. forny 1). (trappen) var
møj beskidt, som om den førte op til en
Lotterikollektion på sidste Fornyelsesdag.
TomKrist.LA.92. -dom, en. Cj/". forny 2.3;

jur.) dom, hvorved en tidligere afsagt doms
eksekutionskraft forlænges ud over den sæd-
vanlige frist. Pl.^^le 1798. SaU VIII. 495.
-fond, en, et (SaVVIII.495), -konto,
en. (Hage.^571). Y (jf forny i) fond ell.

konto til fornyelse af en virksomheds mate-
riel ell. inventar. CP Fornyer, en. (nu
1. br.) 1) til forny 1. vAph.(1759). Det er
enten Kirkens Stifter eller dens Fornyer.
Høyen.(DUgeskr.2R.II.28). 2) til forny 2(.i).

Chhstianus VL kand ansees ikke alleene
som en Fornyer, men end og som Stifter af

det nu blomstrende Kiøbenhavns Univer-
sitet. H^oi&.Stoa<.505. vor Kirkes Fornyere
vilde bortskaffe og nedbryde. Mynst.Ju-
belf.7. VVed.RF.17.
for-nylig, adv. se nylig.

For-nymaaned, en. (V.2.2] (bibl.)

dagen før nymaane. hun fastede alle Dage
i hendes Enkestand undtagen paa . . For-
Ny-Maaneder og Ny-Maaneder (Buhl ; F o r-

nymaanedagenj. Jttd.S.e.

for-nys(sen), adv. se nys(sen).
O fornægte, v. [fcorinægda] -ede. vbs.

-else. {ænyd. d.s.i bet. „nægte, benægte"; jf.
mnt. vornichten)

1) benægte et eksisterende forhold,
en faktisk sammenhæng olgn.; især:
nægte (eksistensen af ell. den virkelige sam-
menhæng m. h.t.) noget, der vedrører en
selv; nægte at vedkende sig noget, at

10 have (haft) med noget at gøre, at yde
ell. have ydet nogen sin hjælp, tilslutning
osv. førend Hanen galer, skal du fornægte
mig tre Gange. Matth.26.75. offentligen .

.

fornægtede (han) de Sandheder, som han
under fire Øine . . bekiendte sig tU. PAHeib.
(Bahb.Tilsk.1793.434). *At blive spændt paa
Pinebænken . .

|
Og dog fornægte Alt: —

det kaldes TTOskab.Søtoft.ChrlVM. af taa-
belig Overtro fornegter (han) sin Velgører-

20 inde og lader hende i StUsken. Brandes.
III.718. han tænkte ogsaa paa, at Erik .

.

naturligvis vilde fornægte sit Brev, slaa

det hen iSpøg.JPJac.II.182. han (havde)
saa ofte . . fornægtet Fremskridtets Sag.
Pont.LP.VII.47.

II
m.h.t. religiøs over-

bevisning: sige sig løs fra(entro);nægte
at tro paa ell. bøje sig for (en guddom, en
religiøs autoritet osv.) (jf. Gudsfornægter^,
Religionens Fornægtelse. Holb. Hh. 1.165.

30 *MeQ Luther Paven han fornegter. Oehl.

L.II.20. du holder ved mit Navn, og for-

nægtede (Chr.VI: negtede^ ikke min Tro.
Aah.2.13. Et Menneske kan trodse Gud,
kan tvivle, fornegte, spotte, haane ham.
Monrad.BV.12. (naar) en evnerig og vel-
talende Mand . . bestyrker Ungdommen i

Troen paa, at Guds Kirke er et forfaldent
Hus, — ja saa ender det i den fuldkomne
Fornægtelse.Pow/.I/P.7JI.8J. || iudtr. for-

40 nægte sin natur ('sit væsen olgn.) ell.

fornægte sig selv ell. (næppe uden for
nægtende sætn.) fornægte sig, forhindre,

at ens sande natur lægger sig for dagen;
skjule ell. undertrykke sin virkelige natur.
(Mazarin) var en bestandig Ræv, og al-

drig fornegtede sig selv (o : sin rævenatur).
Holb.Ep.1.77. (gud kan ikke) fornægte sig
selv, være ond, ubarmhiertig, u-retfærdig.
smst.143. (en digter bør) fornegte sig selv,

50 hvor han forefinder en sand Historie, at

han ikke vover den mindste Tilsætning.
Ew.VI.36. han fornægter ikke sin ædle
Natur nu, da han er Mand. Winth.IX.31.
(især relig.) om undertrykkelse af menneskets

syndige, selviske natur (jf. Selvfornægtelse):
hvo som vil komme efter mig, han skal

fornægte sig selv og tage sit Kors op, og
følge mig. Marc.8.34. Holb.Herod.5. Mynst.
Afsk.l6. m. mere ell. mindre afsvækket bet.

:

60 ikke fornægte sig, komme tydeligt frem.
Kjøbenhavnernes Character fornegtede sig

da heller ikke dengang. Hauch.MfB.212.
Gamle Fru T.s storartede Gæstfrihed for-

nægtede sig ikke. Schand.O.II.142. (hans)
Opfindsomhed, som ikke fornægtede sig

. . gav sig Udslag i forskellige . . praktiske
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IndretDingeT. Pont.LP.VIIlJ53. Q f for-
nægteretten,o»» dommer : (uden formelig

kendelse ell. tilstrækkelig begrundelse) nægte
en af parterne i en retssag den af ham be-

gærede retshjælp. VSO. især i udtr. rettens
fornægtelse: Fogden ^staZj for Rettens
Fornegtelse at miste sin Bestilling. Di.
1—24—35. Holbæiut.IV.2. Stamp€.lJ342.
VSO.
2) (1. br.) m. obj. og hensobj.: nægte en

noget, at fornegte ham den Leide, som et

Fredsbud tilkommer. CBemh.III.284. den
gældbundne Landmand er Kapitalens Slave.
Han maa slide og fornægte sig aitJlamann.
FynskLandmandsliv.(l 905).233.

3) t <{k undlade at bekende (5); svigte.

at fornægte en Farve. Spillebog.{1786).147.

Q) Fornægter, en. tU fornægte 1.

vAph.(1759).116. •En Niding er sit Navns
Fornegter. OeM.NG.216. (en kristen var)
Fornegter og Forfølger af de høie Guder.
HCAnd.VI.373. foragtet som Fornegter af

det, han i sin Ungdom ansaa for helligst
Brande8.XII.179. JVJens.HF.146. || især:

person som fornægter den kri^ne tro; fri-

tænker. *den, som . . ( Har valgt den gyldne
Nøisomhed

|
. . ei ukierlig hellig er, | Og

bygger Baal for hver Fomester. Zetlitz.

PoesJ29. Mynst.Betr.1.8. »Man kalder dig
Fornægter,

| En, som paa Intet tror.

Schand.SD.53. i sit Hjerte er han en Spot-
ter og Fornægter. Pon«.LP.F//.68. (sj.:)

•Manden christelig Fornægter (o : fornægter

af kristendommen)
|
Kommer hid (o: til

Elysium) og banker paa. -ffei6.Poe<.X.50i.

fornærme, v. [fmr'nBr'ma] -ede. vbs.

-else (s. d.). {dannet ca. 1700 til udtr. som
gaa for nær olgn., jf. nærme; sv. fomårma
er vistnok laan fra da.; „Ordet tilhører
Talespr." Levin.)

1) (nu næppe br.) forstyrre ell. skade be-

rettigede interesser; træde ens ret for nær;
gøre uret imod; forurette; krænke; skade.
1.1) m. person-obj. Moth.N99. som han ey
var omskaaren, bleve (jøderne) og deres
Kirke-Gaard meget fornærmede ved ham.
EPont.Men.III.460. den Indretning med
Skifternes Administration . . er skeet .

.

paa det at Umyndige og Fraværende, naar
dem tilfaldt nogen Arv, ikke skulde blive
fornærmede ved Skiftet og DeUngen.jStom-
pe.I.183. 'min Daad fornærmet har den
DødeJngJP.419. 1 .2) m. tings-obj. (især abstr.).

Dette Forbund skal ikke ophæve eller udi
nogen Maade fornærme noget Forbund
eller Tractat, som nogen af Deelene have
tilforn sluttet og oprettet med andre.SZan^e.
ChrIV.466. Justitz-Gassens Indkomster .

.

kan bevises at være fornærmede. Sfaw^e.
1.430. de heUige Pligter, som hun havde
ioTnæTmet.Gylb:(1849).X.159. han (har)
fornærmet vor hellige Religion. Goldschm.
1.73. jf bet. 2: (hans) Stolthed blev for-
nærmet ved denne Tiltale. PJtføZZ. 1. 505.

2) m. person-obj. : vække ens vrede ved at
saare hans æresfølelse; krænke. Met

kan ei være
|
Din Hensigt at fornærme

os (ved ai tilbyde penge for redningsdaaden).
Ew.V.169. Basth.Tale.(1796).14. Ingen af

Kongens civile eller militaire Etat . . maae
understaae sig at fornærme hinanden ~.

.

med Ord, Miner eUer Gebærder.P/.»/8i787.
*Han har . . fornærmet mig,

| Sagt mig Uar-
tigheder. Oehl.C.166. Jeg fornærmes ikke
(alm.: føler mig ikke fornærmet; se ndf.)

10 af Deres Kærlighed, Hr. B., men jeg for-

dømmer den. JPJac.II.44. Naar I kalder
mig en Slyngel, fornærmer I mig. Holstein.

T.103. I [D part. fornærmende brugt som
adj.: som saarer ens æresfølelse; kræn kende;
saarende (jf. fornærmelig). vAph.(1759).
116. en fornærmende Mistillid til deres
Tænkemaade.£M>. VII.106. den ubehøvlede,
fornærmende og barbariske Stridsmethode,
som . . har hævdet sig i vore Stridsskrifter.

20 Birckner.Tr.l85. H yarf. fornærmet brugt
som adj. : som føler vrede p. gr. af krænhst
æresfølelse; nu især: som (ved miner, ord
osv.) tydeligt viser sin vrede over for en for-
nærmer.vAph/1764).195. Nørreg.Privatr.I V.

36. Else hade danset for længe med en
anden Aftenen forud, og det var Hjalmar
fornærmet over. AndNx.DM.V.118. Baud.
01.116. han blev fornærmet over, at han
ikke var indbudt j er du fornærmet paa

ia mig? j
lad bare være med at spille for-

nærmet
i
om ansigtsudtryk olgn. : hun satte

en fornærmet mine op I jf.: jeg troringen-
lunde, at Tante K., der er saa hyggelig
og god, vil lade Dig mærke nogen For-
nærmethed. Nans.FB.38. føle ell. (nu vist

kun dial.) finde sig fornærmet: Jeg
skal og heUer aldrig finde mig fornermet
ved at rettes: den stund Sandheden kun
ikke fomermes. OeconT. V.llO. H. C. An-

40 dersen . . var en af de meget faa danske
Digtere fra den klassiske Tid, der ikke
følte sig fornærmet paa Verdenshistorien.
VilhAnd.PMii.I.204. Feilb.

CD fornærmelig, adj. [fmr'uBr'mali]
(især til fornærme 2) om udtalelse, optræ-
den olgn.: som ved at saare ens ceresfølel-

se vækker berettiget vrede; fornærmende;
krænkende. vAph.(1764).195. Wess.186.
De taler fornærmelig om en Mand, som

50 jeg ærer. PAHeib.US.223. fornærmelige og
. . Foragt visende Ord. Nørreg.Privatr.lV.
36. Deres Opførsel er meget fornærmelig
for denne Piges Rygte. Gylb.(1849).IX.204.
Drachm.DM.113. De maa ikke tage det
fornærmeligt op

j H f til fornærme 1.2.

(han) har og vist sin Nidkærhed i at kon-
servere Præstegaardens tilliggende Jorde
fra andres fornærmelige Indgreb. CitJ.766.

(JySaml.3B.IV.43). (han) holdt det sin
60 Ære fornærmeligt at igienkalde sit Løvte.

Wand.MindesmJ.270. (nu næppe br.) om
person : som fornærmer andre. Hensigten af
Reskriptet skal være at styre fornærme-
lige og forargelige Skribentere. ÆtVcfcner.

Tr.l5. *En ubehøvlet Svend, fornærmelig
(Oehl.C.196: overmodig^. Oehl. Correggio.
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(1811).84. Fornærmelse, en. flt (i bet

2) -r. 1) som vbs. I.i) f til fornærme 1. en
uvederhæftig og slet Debitor (skal ikke)

faae Leilighed til at afhænde, eller for-

stikke hans Gods til hans Creditorers For-
nærmelse. Stampe. 11.23. Underslæb der
skede saavel af Dommere, som andre Em-
beds-Mænd, de Fattige til Fornærmelse.
CPRothe.MQ.II.34. VSO. \\ til fornærme 1.2:

(de) klage over Sandheds Fornærmelse.
EPont.Men.lII.418. 1.2) (nu kun m. overgang
til bet. 2) til fornærme 2. Uden Fornær-
melse for de smaa Børn . . maa man dog
tilstaae, at de i dramatisk Henseende om-
trent staae i Classe med . . levende Heste.
Seib.Pros.III.265. jeg taaler ikke et Ord
til hans Fornærmelse. Gylb.II.273. Det er
den største Fornærmelse, der endnu er
vist mig. Schand.IF.210. 2) (især {D) mere
konkr. : krænkende, fornærmelig ytring, hand-
ling osv. Deres Spørgsmaal, og den Tone
hvormed De gelejder samme, er en For-
nærmelse. PAHeib.Sk.1.71. Fornærmelser
mod Retten. LovNr.5æysl909.§142. || O i

videre anv., om hvad der ved sine egenskaber
eller ved sin blotte tilværelse maa vække fø-
lelse af krænket stolthed, vrede, ubehag osv.

Publikum i det hele og store er og bliver
en Fornærmelse for en aristokratisk ud-
øvende Kunstner. Leop.OoethesKat.(1906).
92. 3) (dagl.) fornærmethed. hendes for-

nærmelse gaar forhaabentlig snart over
j

CP Fornærmer, en. til fornærme 2 ell.

(nu næppe br.) 1. vAph.(1759).116. det (er)

en sand Anmærkning, at Fornærmeren til-

giver aldrig. Rahb.Fort.1.378. Ing.KE.I.
235. Lov^V2l866.§219. \\ spec. om den person,

som ved at fornærme en anden giver anled-

ning til en duel. PAH.eib.Sk.II.173. KLars.
KÆ.65.

G) for-næTnt, part. adj. [V.2.i] (glda.

fornæfnd (GldaKrøn.77); jf. forbenævnt;
nu 1. fer.) tidligere omtalt; ovennævnt; i best.

f. (i alm.) uden bestemmelsesord (jf. Mikkels.

Ordf.199). (han) sendte ham bort med Be-
faling om at hente fornævnte Penge.^Mafefe.
3.7. Holb.GW.IV.10. H.N.Clausen (har) i

fornævnteBog ..erklæret, &t(osv.).Grundtv.

Udv.lV.399. Fornævnte Biskop havde sin

egentlige Residents i Aarhus. mich.II.588.
MR.1856.26.

t fornodelis^en, adv. (sideform til for-

nødentlig) nødvendigvis, hvis (o: hvad)
som til den Afdødis Begravelse og til Hus-
holdningen . . fornødeligen behøvis. DL.
5—2—1.
fornoden, adj. [fmr'nø'3(8)n,-'nø5'(8)n]

fornøden. Høysg.AG.133. jf. (flt.) forn&dne.
smst.112. intk. -t ell. (mi næppe uden for forb.

gøres fornøden, have fornødenj d.s.; best.

f. og flt. -nødne ell. f -nødene (Holb.Ep.IY.
98); SM^eW. -nødnest(e) eW. t -nødenst(e) (sa.

JÉ.II.460. JRPaulli.N.50. MR.1773.510).
(ænyd. d. s., sv. f fornoden; fra mnt. van
noden, <i/. vonnoten, egl.: „afnød"; nu især

i noget stivere skriftspr., især emb. og relig.)

som man har brug for; som behøves; som
ikke (godt) kan undværes; tiltrængt; nød-
vendig, du giør dig Bekymring og.Uro
med mange Ting. Men Eet er fornødent
(Chr.VI : fornøden). Luc.10.42. nogle (skri-
benter) har holdt (komedier) skadelige og
forargelige: andre igien fornødne og op-
hjggelige.Holb.JJBet.a2r. (de) fornødne-
ste Levnets-Midler.OeconT.JII.3.5. een som

10 ikke fattes det Fornødne til en Families
'Underho\dning.Ew.VI1.102. *„l første Vers
kom ganske lidt

| . . for tidt." —
|
„Det

var for at faae de fire fornødne Fødder!"
Oehl.Digie.(1803).268. Gæringen er aldeles
fornøden, for at Vinen kan fremkomme.
Mynst.BlS.II.352. kan Thronfølgeren . .

ikke strax tiltræde Regjeringen, føres den
af Statsraadet, indtil fornøden Bestem-
melse er tagen af Rigsd?igen.Grundl.(1849).

20 §14. (unde) sig den fornødne Hvile. ^er^'S.

PP.147. man kan sagtens klare sig, naar
bare man har den fornødne frækhed

j han
maa om fornødent selv kunne tage en
haand i med

| jf.: Han tog den Beslutning
at kæmpe tro og i fornødent Fald lide
Martyriet for de (store) Ideer. Schand.TF.
11.85.

II
(nu sj.) m. hensobj. Fasthed og

Mod (er) ikke blot . . Krigeren fornødne.
Mynst.Frb.l5. Eierk.IV.102. || talem. det

30 ene fornødne, (efter Luc.10.42) det, hvor-
paa det udelukkende kommer an ; spec. (relig.)

om et menneskesgudsforhold. Arlaud.26. ener-
gisk betonede (Bacon) Erfaringen som det
ene fornødne. CSPet.Litt.1.623. jf: *Lyk-
salig den, som kjender her

| Det Ene,
som fornødent er,

| Og, Gud, din Stemme
hørerl SalmHus.11.2.

\\ i faste forb. gøres
f.ornøden, være nødvendig; gøres behov; be-

høves, det giøres ikke fornøden at bemøye
40 hende med at repetere saadan lang Hi-

storie. Holb.Bars.n.8. Brors.223. det glade
Budskab . . antager sig de Bekymrede .

.

Ak, dette gjøres vel fornødent. Eierk.VIlI.
250. have fornøden, have brug for; be-

høve (I.i); trænge til; især m. hvad olgn.

som obj. „Hvorfor reiste I icke med?" —
„Fordi hun havde mig icke meer fornø-
den.'^Holb.Jean.Y.4. *Hand, som veed

|
Saa

god Beskeed . .
|
Hvad jeg har fornøden.

50 Brors.79. Høysg.S.307. Hvad havde du havt
det fornødent? FSO. *Jeg selv vel husker,
hvad jeg har fornøden. PalM.III.156. (nu
næppe br. i rigsspr.) m. flg. inf.: være for-
pligtet ell. af omstændighederne tvunget til

(noget); være nødt til; behøve (1.2). Men hånd
havde fornøden (1819: var forbunden til;

1907: var nødt tH), at lade dem een løs

om høytiden. Luc.23.17(Chr.VI). jeg haver
kiøbt en Ager, og haver fornøden (1907:

60 nødigj at gaae ud, og see den. Luc.14.18.

Madamen (har) da ikke fornøden at græde
derfor. Holb.Bars.n.l2. VSO. f faa for-
nøden, blive nødt til. de motte (snarest)

naae Canton, og ikke faae fornøden at

dreye omkring til Siam. Gram.Breve.185.
Fornoden-bed, en. flt. -er. 1) (nu 1.
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br. undt. i flt m. overgang tU bet. 2, se ndf.)
det forhold at noget ikke (godt) kan være
anderledes; nødvendighed; især: det for-

hold at noget behøves, tiltrænges, er paa-
krævet, ikke (godt) kan undværes; ogs.: det

forhold at trænge til ell. behøve noget; behov.
dersom jeg prædiker evangelium, er det
mig ikke en roes; thi fornødenhed ('18i9:

Nødvendighed^ ligger mig psia.. lCor.9J

6

(Chr.VI). (jeg) tillader . . dig gierne at

giøre saadan og andre Erindringer, naar
Fornødenheden det udfordrer. Holb!Philos.

III.l. i China (er det) en uomgængelig
Fornødenhed, at alle Embeds- og Øvrig-
heds-Personer skal være . . et Exempel for
Folket. OeconT.V.74. i Betragtning af Op-
maalingens Fornødenhed i Norge.^Æ.i 775.

601. (han) klager over, at Regeringen,
uden Fornødenhed, trak fremmede Offi-
cerer ind i Tienesteu.PAHeib.US.28?. »In-

tet gives Mennesket, undtagen
i
Han føler

en Fornødenhed dertil,
| En Higen dybt

i Sjælen, der vil stilles | Tilfreds. Hrz.IX.
291. t af fornødenhed, med nødvendig-
hed; nødvendigvis, naar præstedømmet bli-

ver omskiftet, skeer og af fornødenhed
(1819: nødvendigen; lovens omskiftelse.
Eebr.7.12(Chr.yi). Stanipe.I.360. f til for-
nød enhed, i saa høj grad, som det er nød-
vendigt, lad ham nyde hans Løn, hans Mad
og hans Hvile i rette Tid og til Fomøden-
hed.Eøm.MoralJI.ol. EøysgS.129.f tinde
fornødenhed i (noget), finde noget paa-
krævet, nødvendigt. Holb.EpJV.123. gøre
en dyd af fornødenhed, se Dyd 2a ||

t flt. hf. bet. 2): det forhold at trænge til

flere forskellige ting; behov i forskellige ret-

ninger, han (gik) ud for at tilfredsstille sine
legemlige Fornødenheder. Hauch. VI. 225.
Gylb.XlJ.2. vi pakker sammen til rejsen— man har saa forskrækkelig mange for-
nødenheder

i 2) (iscer [Q) konkr.: ting, som
behøves, tiltrænges, ikke (godt) kan undværes;
især om hvad man behøver for at kunne leve,

tilfredsstille sit materielle behov. Kongen lod
. . sin Orlogs-Flode . . med Søe-Folk saavel
som Soldater, og ald Fornødenhed forsiune.
Slange.ChrIV.709. Dette her er Hertugen
af Augustenborgs Drikkekrus, men heUer-
ikke det er jo til nogen Nytte, da jeg
drikker al min Fornødenhed . . af en Kop.
Buchh.UH.74. nu næsten kun i flt.: (flaaden)
forsynede Calmars Castell med en mængde
af proviant, og andre fornødenheder. Holb.
DNB.232. Tallerkener, Knive, Glas, Op-
satser og andre Fornødenheder til et Bord.
PAHeib.Sk.III.69. *Ting, |

Som vi . . væn-
nes tU I Saa længe, til det blier Fornøden-
heder. Oehl.X.114. de til Huusholdningen
• . og Børnenes Fornødenheder bestemte
Penge. Gylb.1.82. MB. 1856.93. H f gøre
sin fornødenhed, forrette sin nødtørft.
Moth.Nll6. Buchw.JS.(1725).16. f fome-
den(t)]ig, adv. (-en. Moth.N116). (ænyd.
fornødenlig (adj.), nødvendig; afl. af for-
nøden; jf. fomødeligen) nødvendigvis.

Jordegods, som hører til Sædegaarden
og til dens Avling fomødenlig udkrævis.
DL.5—3—22. Høysg£.101. KofodA.(ESelsk
Skr.VII.160). VSO. t fornadige, v. -c4e.

{dannet af fornøden, jf. ty. notigen, nød^
sage) i pass.: blive nødvendig; gøres
fornøden, naar Eeds Aflæggelse endelig
skal fornødiges, kan man ikke gjøre den
. . højtidelig nok. TullinJI.53. Jeg har med

10 Flid været vidtløftig, dog ey mere, end
fornødiges. Buge.FT.319. MB.1810.521.
fomflrje, v. [fmr'nmi'a] -ede. vbs. -else

(s. d.). (ænyd. fomøge, fornøje, glda. for-

nøge (Hubertz. Aktstykker vedk. Aarhuus. I.

(184o).88); fra mtit. vornogen (sml. ty. ver-
gniigen;,- jf. nøjes)

1) gøre, hvad (hensynet tU) en person, drift
osv. kræver; opfylde (ens) krav, fordrin-
g(er) olgn.; stille (en ell. noget) tilfreds;

20 tilfredsstille. 1.1) f m. abstr. obj. Holb.
EpJV.507. I giøre det (gode) for at for-

nøie Jer Vellyst. Stt/i»jJ^/.44. unge Bønder-
folk . . blive i eenlig Stand, og fomøie,
hvor de finder LeUighed, Naturen paa
anden Maade. Westenholtz.A.37. g iscer m.
obj., der betegner en drift, trang, lyst
olgn. Holb.Hh.IJ.01. Jeg vU nu paa Øie-
bUkket fornøie din Nysgierrighed. SwAm.
1.6. Har du Drift til at spise Menneske-

ikiød, saafornøiden. rod«.F.28J. VSO. 1.2)

(foræld, ell. dial.; jf. bet. 4:.i) m. person-obj.
jeg haabes . . at blive ledsaget derhen af
eder; dog saa, at jeg bliver først i nogen
maade fomøyet (1819: tilfredsstillet^ af
eder. Bom.l5.24(Chr.VI). Hun er ikke god
at fornøie. VSO. iscer: tilfredsstille en med
en gave, udbetaling olgn.; ofte spec. m. h. t.

drikkepenge, ducør. Den, som begærer
Commissarier, skal fornøje dennem for

40 deris hafte Umage og Omkostning. DL.
1—25—22. de lover at fomøye os (o : kredi-

torerne) nestkommende 11. Junij igienJHoW.
IIJJ.I. (da vi) havde faaet vort Tøi op,
og fomøiet Postkarlen, (havde tn^ 4 Skilling
pr. CassaJtahb.EJI.331. AntNiels.FLJI.91.
Kongen (var) i Ban, dersom han ikke
inden en vis Tid fornøjede Jakob Ærland-
søn med ti tusend J!>iaik. LCMiilkrJDanm.
HistJII.(1870)J337. Feilb.

i| f i pass. : blive

50 tilfreds; tilfredsstilles, de (kunde) aldrig .

.

fomøyes, men . . tørstede efter meere.
Holb.MFblJ.40. fornøjes med, være til-

freds med (at modtage); stilles tilfreds med;
ogs. : nøjes tned. Denne Sum . . er det mindste
('Z<p^en^kanfornøiesmed.ro(?e^.i9i. Svante
Sture fomøiedes med Ørebro og dets store
hen. Allen.1.210. g (sj.) fornøje sig med
(jf. u. bet. 3) i sa. bet. See der er to (øre-

figener) for dig, efterdi du er den for-

60 nemmeste. De andre maa fornøye sig en-
hver med et.Holb.Vgs.(1731).IlJ7. Enhver
Kvinde vUde fornøjet sig med en saa
vittig og fin Hyldest. EBrand.UBJ55.

2) (især fH) bringe ell. sætte i godt hu-
mør; forvolde glæde, morskab, til-

fredsstillelse (især m.Lt.en munter og

V. Bentrrkt «/, 1923 47
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tilfreds sindstilstand, der ikke giver sig stærke

ydre udtryk, og som et lidt svagere udtr. end
glæde, more^. Jeg bød mig til at fornøje
hende i Aften for hendes Vindver med
en sagte Mnsiqve. Holb.Vgs.IV.8. jeg kan
nok fornøie andre, men ikke muntre mig
selv. Bahb.B.llO. „jeg har aldrig befundet
mig bedre." Lægen svarede smilende: „Det
fornøj er mig." Goldschm. VIJI.l 95. Brandes.
V.379. han (talte) højt med et Minespil i

sit Ansigt, som var han endnu i Snak og
sad og fornøjede Folkene om sig.Søiberg.

LL.llO. talem.lidt kan fornøje børn.
Mau.1.46. Feilb. \\ O uden obj. *At gavne
og fornøie,

|
Hav stedse det for Øie. Wess.

207. (jf.Arlaud.88). Nu og da udvikler
han kunstfilosofiske Meninger, der for-

nøjer ved deres Rigtighed. jDrond«;s.JZ.55i.

3) (nu 1. br. i talespr.) refl.: være i godt
humør; føle glæde, morskab, tilfreds-
stillelse; ogs.: søge ved underholdning, for-
lystelser, adspredelser osv. at fremkalde og
bevare en munter og tilfreds stemning. Falst.

Ovid.89. *I denne søde Jule-Tiid I Bør man
sig ret fornøye. jBrors.7. Man gaaer paa
Skuepladsen , . for at fornøie sig. JSneed.
V1II.161. jeg fornøier mig altid mellem
mine gode Venner, at sige, naar de vil

lade mig fornøie mig selv. Rahb.LB.lI.458.
PalM.IV.98.

II
fornøje sig over eii. ved,

bruge (noget) som kilde til glæde, morskab
osv.; glæde ell. more sig over ell. ved. (jeg)

bør og maa . . glæde og fornøje mig over
Madamens Glæde og VoTnø\else.Holb.Bars.
II.7. Hr. Procuratoren var her jo og talte

med Dig, I har vel fornøiet (o: godtet) Jer
over, hvorledes I skal fraliste mig et Sam-
tykke.Oversk.II.126. Man fornøjer sig over,
at Udgaven skal forsynes med Efterligning
af de . . gamle Træsnit. EBrand.(PoU*/B
1912.9). (han) fornøiede sig ved at be-
tragte Uveiret fra \manet. Ing.EF.XIII.
Ho. Folket fornøjede sig ved Versenes
Klang og de brogede Æventyr. Brandes.
X.264. Gi-avl.J.l. \\ fornøje sig med,
d. s., især m. h. t. hvad man er beskæftiget

med (se ogs. bet. 1.2 slutn.). Maa ikke det
gode Fruentimmer ogsaa have noget at

fornøye sig med om Eftermiddagen, saa
vel som vi andre, der sidde paa Viinhuu-
sene om Mtenen.Holb.Bars.1.6. Han spurg-
te jom Studenterlivet i Kjøbenhavn, hvad
man fornøjede sig med. Goldschm.VI.199.

jf: (han sad) og fornøiede sig med (o:

gjorde sig til gode med) en Portion Æble-

frød med Faaremælk. Davids.KK.362.
\\

ornøje sig til, (nunæppebr.) være glad
ved tanken om noget fremtidigt; glæde sig til.

Jeg fornøier mig ret til denne Tour. Sibb.
1.60. jeg har fornøiet mig saa uhyre til

det Bal. CBernh.IX.18.
4) part. fornøjet brugt som adj. (1. br. at-

trib.). 4.1) (uden for forb. m. med nu ofte
vanskelig at skelne fra bet. 4.2j tilfreds, jeg
haver lært, iblant hvilke jeg er, at være
fornøyet (1819: at nøies med det, jeg ha-

\er).Phil.4.11(Chr.VI). *lad mig sove stille
|

Med et fornøyet Sind
|
Og Gud hengiven

Ville
I

I Jesu Arme ind. Brors.275. *0g
du, Herr Sybarit, som stolt betragter

|

Fornøiet Ringheds fredelige Vraair^rwMn.
1.207. lad mig vide, hvorledes du lever .

.

om du finder dig vel fornøyet, hvor du
er.Ing.(Edda.l922.I.71). *Plaged' mig el
en ulidelig Tørst,

|
Saa var jeg af Hjertet

10 fornøiet. Hrz.D.II. 118.
\\ i forb. m. præp.

med. I, som i alting altid have alt det, I
selv ere fornøyede med (1819: altid kunne
have til fuld Tilfredshed).2Cor.9.8(Chr.VI).
man vænner sig saaledes til Laster, at
man stedse fremturer derudi, og lever
fornøyet med sig selv.Holb.Plut.il.4. de
Tydske ere ikke selv fornøyede med deres
egen Orthographie.fiøys^.^G. ii6. Hvor
var jeg . . tilfreds med heele Verden, og

20 fornøiet med mig selv I Bagges.Skudd.l2. m.
overgang til bet. 4.2: hendes Pleieforældre
ere meget fornøiede med vor Forbindelse.
Gylb.(1849).IV.39. jf: Christen var Cecils
Sødskendebarn, og de to var hemmeligt
fornøjede med hinanden. Der var maaske
ingen udtalt Forstaaelse mellem dem, men
Christen og Cecil havde altid holdt sam-
men. JFJens.H-F.58.

II ofte i forb. m. næg-
telse i bet: utilfreds med; ogs.: ærgerlig

30 ell. vred over. Manden var icke fornøyet
med sin Kone.Holb.Kandst..II.3. jeg er ikke
fornøjet med, at han undlod at besøge
mig

I
4.2) som er i godt humør; især: som

lægger tilfredshed, munterhed, glæde for da-
gen i ansigtsudtryk, adfærd olgn. hvoraf
kommer det, at Madamen seer saa glad
og fornøyed nd? Holb.Vgs.(1731).II.5. ^jeg
er i Jesu fornøyet og froe,

| I Trængsel
og Glæde hånd bliver min Roe (o: glæde).

40 Brors.178. Jeg saae . . ingen iblandt dem
bedrøvet; men jeg saae paa den anden
Side heller ingen fornøiet, end sige glad.
Bagges.NK.133. han (blev) saa fornøiet, at

han ikke vidste hvad Been han vilde staae
paa. Grundtv. Saxo. III. .361. SvLa.FruG.5.
sikken et fornøjet ansigt

j jf. (1. br.): Mildt
tænker hun paa hans F ornøjethed, naar
han vaagner og ser Bærrene ved sin Seng.
KMich.SM.29. 4.3) (nu næppe br.) om tids-

so punkt olgn.: præget afgodt humør; fornøje-
lig (3); „glad", (jeg) passerede en fornøyet
Aften hos svenske Hr. Envoyéen. Klevenf.
RJ.195. CBernh.IX.194.
fornejelig^, adj. [fmr'ncoi'ali] adv.-t ell.

(t) -en (Slange.ChrIV.1274. VSO.). (ænyd.

fornøj(e)lig; jf. ty. vergniiglich) i) (nu kun
dial.) om person: let at stille tilfreds;
som ikke stiller store fordringer; nøj-
som, en der er fornøjelig, lider aldrig

60 Mangel. Holb. MTkr. 30. den Fornøyelige
finder sig i yi.odsaing.Eilsch.PhilBrev.277.

Et fornøieligt Sind er en stor Rigdom. FSO.
Ellen er et fornøjeligt barn, som har den
gode evne at kunne nyde det, der er.

Mjemliv påprærien.(1917).149. Feilb. 2) f
om ting: som man kan være tilfreds med;
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tilstrækkelig; fyldestgørende, (at) be-
komme et fornøietigt Testimonium om sine

Gaver (o: evner).ForordnMsl707.§3. (han

fik) fornøjelige Indkomster til sin Ophold
af Kongens og Hertugens Skat-Cammere.
Slange.ChrIV.41. Adr.^Vil762.sp.lO. 3) som
er præget af munterhed og liv og derved paa-
trirker en paa en behagelig, opmuntrende
maade, sætter en i godt humør, skænker til-

fredsstillelse, glæde, munterhed osv.; nu næ-
sten kun: som bevirker, at tiden gaar
(for en) paa en let, munter, behagelig
maade; ogs. om tid (tidsrum), sindsstemning
olgn., som er karakteriseret herved, jeg har
haft mangen fornøjelig Time med hende
udi Paris. Holb.Jean.iri.2. intet udi Ver-
den skal være mig fornøjligere, end at

kunde tiene Monfrere igien.sa.llJ.V.9.
dette fornøyelige Herre-Sæde. CP Rothe.
MQ.11.704. Farten var hastig og fornøie-
lig under Læe af Landet. Wand.Mindesm.
I.lOl. 'Ret artigt og fornøieligt

|
Gik Ti-

den . . med Snak. \Vinth.HF.17o. denne
Pige, der var fornøjet og fornøjelig i Kraft
af Ungdommen. GoWscAm.F77i.4iO. 'Vin-
den er saa føjelig | Og Baaden er klar,

|

Verden saa fornøjelig,
|
Naar blot man

ret den ta'r. Drachm.SH.7. han befandt sig

. . i den fornøjeligste Stemning. Pont.LP.
VII.65. % (sj.:) Jeg saae ligesaa fornøje-
ligt (^- / omøjet) jpaa. ham som han paa
Blomsten. 5ZicA.7F.50-2. -hed, en. 1) [1]

(nu næppe br., jf. „foræld." Levin.) nøjsom-
hed; tilfredshed. Holb.MFbU38. EilschJ'hil

Brev.268. Fornøielighed i (o: m. h. t ) Mad
og Drikke. VSO. arundtv.SSJII..54.

JH d.

s. s. Fornøjelse 1. (til) sine Reederis For-
nøjelighed og Regnskabernis bedre For-
klaring, skal hånd (o: skipperen) fremvise
sin Bog (o: regnskab). DL.4—2—20. 2) (1.

br.) til fornøjelig 3. VSO. (at) kunne slaaes
med Kammeraterne i al Fornøielighed.
HCAnd.VIII.221. et Kvarter efter (serve-

ringen af en god te) vil man se, hvor spil-

levende, forfriskede og fulde af Fornøje-
lighed alle h^wQT. Const.GH.54.
Fornøjelse, en. [fmr'nmi'alsa] flt. -r.

{ænyd. d. s.; vbs. tU fornøje)

1) (nu næppe br.) tU fornøje 1: tilfreds-
stillelse; fyldestgørelse (isærm. h. t. krav

af materiel, ofte økonomisk natur); dels om
selve handlingen, dels (undertiden m. over-

gang til bet. 2) om den dermed følgende fø-
lelse (tilfredshed); ogs. mere konkr. om det,

der tilfredsstiller, (indehaveren af en veksel)

haver Magt til at overdrage til een anden
Vexelbrevet, om hånd af hannem Fornøj-
else haver bekommet.7)L..5—i4

—

18. 'For-
nøjelses (o: tilfredsheds) Riigdom er bedre
end Guld. BrorsJ.78. Kongen . . begierte
Fomøyelse (o: godtgørelse, erstatning) for
saadan Græntze-Freds Brydelse. SZan^e.CAr
IV.399. Sindets, Sandsernes, Creditoremes
Fomøielse. FSO. || faa sin fornøjelse,
Hive tilfredsstillet; faa, hvad man har krav
paa eU. ret tU; faa tilstrækkeligt, der blev

til Jollen neerbaaren saa meegen Melk, at

alt Folket fik deris Yornøyelse. ÆreboeJ201.
(spøg. :) faa mere end man ønsker; „faa nok".

Han fik snart sin Fornøielse af at være i
det Huus. (o: blev snart kied deraf.). VSO.
Nu havde Eisten faaet sin Fornøielse (9:

var besejret) og skikkede sin Frænde . .

til Kong Halvdan, for at mægle Forlig.
Grundtv.Snorre 1.63. H til (ens) fornøj

-

10 else, paa tilfredsstillende, fyldestgørende

maade; til (ens) tilfredshed. Der ieg nu til

Kongens og Geheime Conseillets Fornøj-
else havde giort goed Reede for alt . .

blev mig Hans Maytts Naade atter for-

sikret.Ærefeoe.2i7. PAHeib.nS.402. (pigen)
havde tjent der til Fornøjelse i et Par
Aar. Blich.IV.273.

2) til iomø\Q 2: følelse af godt humør,
glad tilfredshed, munterhed osv.; ogs.

20 mere konkr. om det der glæder, morer, til-

fredsstiller osv. jeg har saa min troe, lige-

som kundet kiænde paa mig, at jeg skulde
have dend fornøjelse at see dem.Uolb.Bars.
II.3. Jeg havde sovet vel om Natten, var
nu ikke meere Søe-syg, men lystig, og
beskuede med Fomøyelse Hnvet. Robinson.
1.11. (de) unge Mennesker, hvilke hun da
giorde sig en Fornøielse at have omkring
sig.Eic.Vi.l61. det Gode . . hvorved I ei

30 aliene opnaae en kort Fornøielse, men en
varig Glæde. Molb.Tale.(18.37). 21. det er
en fornøjelse at have med saadan en flink

dreng at gøre
i
nu oftespec: adspredel-

se (3); forlystelse. Jeg tog . . Deel i alle

de Fornøielser, som Veien og Selskabet
tUbøde mig. Etc.VI.7. Heib.Poet.VII.364.
„den halvstore By", som ingen Glæde har
at byde paa, kun Fornøjelser. 5rand«s.777.
284. En uskyldig Fornøjelse bør ei

40 ængste deres Samvittighed, som eje et

dy£gt Hjerte.TuWinJ7J7528. KomGrønneg.
11.201. MO. for sin fornøjelseo/^n., om
hvad man foretager sig, blot fordi man har
lyst tU, interesse for noget olgn. (uden hen-
syn til praktisk udbytte) : aflyst, med Skam
at tale om maatté han sige, at han tidt

og ofte fandt det meget kedeligt, saadan
at rejse for sin Fornøjelse. JPJoeJ7,400.
han læser russisk for sin fornøjelse < fin-

50 de fornøjelse i, finde (især: en beskæf-
tigelse) behagelig, morsom olgn. ret forliebte

Folk finder Fornøjelse i at være forfuldt
for det man elsker. Holb.Mase II.4. Nu . .

undrer det mig, hvorledes jeg har kunnet
finde Fornøjelse i Jagt og Fiskerie. Blich.

(1846).IVJ89. Schack.412. pigernes for-
nøj else. 1. navn paa en folkedans. Magi
Pet.F.11.59. Beskrivelse af da. Folkedanse. 7.

(1901).ll. En Dans, der kaldtes Pigernes
60 Fornøjelse, bestod udelukkende af Kæde

og Svingning; Navnet havde den faaet,

fordi Karlene skiftedes til at svinge med
2 Piger ad Gangen, saa disse var med uai-
hTndt.Halleby.146. 2. ^ vellugtende aften-
stjerne, Hesperis matronalis L. HaUeby.226.
OrdbS. y i høfiigheds-udtr. m. mert eU. mindre
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afsvækket bet. Det skal være mig en For-
nøjelse, at giøre dem nogen Tieniste. Holb.

Eandst.il1.2. Hvis Madammen en Formid-
dag havde Lyst til med Deres Mand og
Datter at drikke en Kop Kaffe ovre hos
mig, saa skulde det være mig en Fornøj-
else. Eostr.G.91. vedlagt har vi Fornøjelsen
at sende Dem Salgsregning. iwdv. med
fornøjelse, meget gerne. VSO. „vil De
sige mig, hvad klokken er?" — „med for-

nøjelse 1"
i II

(iron.:) (hun) sad ved Døren
og solgte Billetter til Forestillingen, og
det var en kold Fornøielse om Vinteren.
HCAnd.VIII.249.
Fornøjelses-, i ssgr. <ii Fornøjelse 2;

forbigaaet er bl. a. fornøjelses-lysten, -rejse,

-syg, -tur. -folk, pi. (sj.) folk, der kun
lever for at more sig. Bergs. GF. II. 396.

-raad, en. (jf. Forlystelsesraad og fr. mai-
tre de plaisir: spøg.) person, hvis opgave er

at more andre; „kommersraad" . Brandes.VI.
108. D. var deres Fornøjelsesraad og sør-

gede for, at de fik alt at se, hvad Kbhvn.
kunde byde åem. PLaurids.S.V.69. f'or-

nojet, part. adj. se fornøje 4.

for-om, adv. se IV. for 19. -omhand-
let, part. adj. [V.2.i] (emb., nu næppe br.)

tidligere (skriftligt) omtalt; fornævnt (jf.
-omrørt, -ommeldt), de foromhandlede Til-

fælde. ilfjK.i8S9.56. smst.1852.29. -omme,
adv. se IV. for 19. -ommeldt, part. adj.

[V.2.1] (emb., nu næppe br.) tidligere omtalt;

fornævnt ('j/. -omhandlet^, den forommeldte
.. Stok. MR. 1702. 101. den forommeldte
min Kone (nyder) eet tusinde Rigsdaler
aarlig saalænge hun lever. PAIIeib.Sk.II.
282. MB.1856.54. -omrort, part. adj.

[y.2.i] (nu næppe br.) d. s. MR.1706.189.
mit foromrørte svage lielhTeå.Suhm.(Rahb.
LB.I.44). -omskrevet, part. adj. [V.2.i]

(nu næppe br.) d. s. fdette) lagde Grundvold
til den . . store Forfølgelse, som siden for-

øgedes ved foromskrevne Hendeise. H^oZft.

Ep. V.130. -omtalt, part. adj. [V.2.i] (nu
'

"

7. Mjnæppe br.) d. s. smst.IV.316. MB.1832.283.
Blich.III.219.

Forord, et. [if(or,o-'r] Høysg.AG.lOl.
fit. d. s. (glda. d. s. (i bet. l.i^; jf. mnt. vor-
wort)

1) mundtlig ell. skriftlig udtalelse, som
gaar forud for noget andet. 1.1) (nu næppe
uden for ordspr., se ndf.) tilkendegivelse
af, hvad der er ens vilje ell. ønske m. h. t.

noget fremtidigt, hvad man agter at fore-

tage sig, hvilke betingelser man stiller olgn.

*Du veedst vel, siger hånd, hvordan vor
For-Ord (o : aftale) lyder,

|
Det er nu Tiid

engang, at jeg med Rette nyder |
Min

velfortiente Løn. Beli. Poet. 39. JMEertz.
Isr.90. *Evig mindes han (o: Jehova) og
sin Pagt,

I
Sit Forord blandt tusende

Slægter. Grundtv.SS.V.445. Det Forord (o:

hustruens forudgaaende raad) lagde Helge
paa Hjerte. sa.Saxo.II.50. Ing.EF.11.239.
Il ifastefo7-b. med (det) forord, at . ., med
den (følgende) aftale; under den forudsæt-

ning; ogs.: med det forbehold; paa den be-
tingelse, dette siger jeg aUeene med For-
Ord, at min Herre ikke maa lade sig merke
dermed for nogen.Overs.afHolbLevned.180^
Jeg tog dig med For-Ord, at du ikke skulde
falde mig ind i Talen. Eilsch.P.17. Winth.
11.205. sige noget med forord olgn., i
forvejen erklære noget for kun at gælde under
en vis forudsætning, paa visse betingelser

\Qolgn.; ogs.: forudskikke en bemærkning; er-

klære i forvejen. Men, med Forord: hverken
Tvang eller Overtalelser. P4Hei6.C7S.456.
det siger jeg med Forord, at naar jeg
skal omklædes, saa vil jeg ogsaa see Ma-
joren. Het6.Poe<.F7I.i 69. MinBaad og min
Arm staar til Deres Tjeneste; men det
siger jeg med Forord: hverken mit Em-
bede eller mit Liv.Ploug.(Studenterkom.72),

jf. (m. afsvækket bet): *Hør nu, med For-
20 ord (o: inden vi taler videre): est du binde-

gal? Grundtv.PS. IV. 532. || ordspr. forord
bryder ingen trætte {muligt opstaaet

ved sammenblanding af to former som for-

ord bryder (al) trætte (se COstersen. Glos-

sarium.(1641).284. forord bryder trette.

Moth.049) og forord byder ell. volder in-

gen trætte (jf. dog CATlwrtsen. Smaaskr^

(1880).143ff.); derefter er ordspr. ofte omdan-
net paa forsk, maade, jf. : Forord . . bryder ej

30 trette. PSyv.II.273 (men sml. snist.I.118.430.

11.317. se Mau.II.463)) en i forvejen truffet

aftale giver ikke anledning til uenighed, men
afværger den tværtimod. VSO. Heib.Poet.VI.
298. Nu skal du høre. Men Forord bryder
ingen Trætte : din Søster maa ikke vide det
Mindste herom. Gylb.XI.155. Kierk.XIII.
III. Forord byder ingen Trette. Kom
Grønneg.III.63. Gylb.KV.180.jf. AWHolm.
KD.26. *Forord volder ingen Trætte. Bag-

40 ges.I.41. Ing.VS.I.14. jf.: *Forord volder ei

Tvist og 'Kiv.sa.DM.94. 1.2) {mangler endnu
i VSO.1802 og MO.; efter ty. vorwort; jf.
V. for- 1.2 siwfn.) indledende bemærknin-
g(er) (til et skrift); især: (kortere) meddelelse

fra en forfatter, udgiver olgn., der sættes som
et selvstændigt afsnit forrest i en bog; for-
tale, (dette) Forord (o: til en afhandling)
maa være ledsaget med en Undskyldning
(til læserne). Ørstl.127. Eeib.Pros.VII.18.

50 Enhver æsthetisk udviklet Forfatter har
vist havt Øieblikke, hvori det ikke vilde

lyste ham at skrive en Bog, men hvor han
ret gad skrive et Forord tU en Bog. Kierk.

V.6. Selmar?159.

2) (jf.Y. for- 3 (og 4)) have forordet,.
(sj.; „Talespr." Levin.) have det afgørende
ord. Du har været vant til at sidde .

.

for din Bordende og have Forordet. PMølL
1.382.

60 3) {efter ty. fiirwort; jf. V. for- 5 samt for-

orde) t udtalelse til bedste for en an-

den; anbefaling, han takker hende for

hendes Forord, og Bistand. Rahb.NF.IL
245. *Hvad andet, Prindsl

|
Undtagen Deres

naadige Forord |
Hos Kongens Majestæt

kan jeg tilskrive | Saa høi en Gunst? Molb^
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DCJ.2. (hun blev) paa dronning Margretes
forord . . den første abbedisse i Vadstena
kloster. Barfod.DH.1^30.
fororde, v. [fmr'o'ra] (ogs. m. Jiovedtryk

paa 1. stavelse, se D&H.). -ede. {ænyd., glda.

iorord(h)e, gøre aftale, anbefale, sv. fororda;

tfter mnt. vorworden, afl. af vorwort, se

Forord H m. h.t. udtale m. hovedtryk paa 2.

stavelse jf. V. for- sp.lQP^ Q uden for dial.

•nu kun hr. af sprogrensere) udtale sig til

bedste for noget; anbefale, ifoth.050. den
af os forordede (anbefalede) udgave af

salmebogen. Skolebladet.*!^1884.292. (han)
tog en bevæget afsked med sin søn, hos
hvem han varmt forordede alle sine gamle
tiænere.Barfod.I)H.II.140. MDL. FeUb.
forordne, v. [fmr'mr'dna] -ede. vbs.

-ing (s. d.). {ænyd. d. s.; efter ty. verordnen)
1) t ordne, indrette paa en vis maade.
i alle Gymnasiis (skal) forordnis, at den,
som sig i Prædiken vil øve, det in Gym-
nasiis for Professoribus . . giøre kunde.
DL.2—2—3. 2) G3 m. ting»-obj.: fastsætte

noget, hvorefter andre maa rette sig; an-
ordne (2a); foreskrive; befale. 2.1) (nu
næppe br.) i alm. Præsterne skulle i deris
Prædikener forklare de forordnede Texter.
DL^—4—6. de fulgte de Love, som vare
forordnede af ham. 2Makk.8.36. Doctor
Morten har forordnet at man skal æde
Gaas Mortens Aften. HolbJ^ulJlsc. *(du)
forordnet finder der (o: i testamentet) | Saa-
meget til hans Venner, |

Saameget tU hans
JoTdefærå. Falst.151. (han) forordnede (o:

anviste) dem Plads under sit eget Banner
i Slaget. Grundtv£norre.II.318. jeg var sat

ind i Skolen (og) de forordnede Skole-
bøger vare indkjøbte. Kierk.II.241. jf.:
•Danmarks Gaade . . |

Ingen uden han Kan
raade,

| Som forordned Tidens Løb. Grun(i<p.

PS.V.348. U m. obj., som betegner ettidspunkt

:

beramme. Og de forordnede (1871: be-
stemte^ en dag, paa hvilken de skulde
komme . . XMs!immQVL.2Makk.l4.21(Chr.VI).
VSO. 2.2) om læge: foreskrive (en noget);

ordinere. Doctoren har forordnet den
Syge en meget streng Leveorden. VSO.
Heib.Poet.X.41. Hendes Læge forordnede,
at hun . . skulde have Suurdeig under
Fødderne. ffC^nd.FJiI.77. hendes Bryst
var . . angrebet, hvorfor Lægen havde for-

ordnet Landluft, Ro og Mælk. JPJac. 77.

28. Z) '\ m. person-obj.: bestemme (en) til

(noget); ansætte (i en stilling): udnævne
(jf. anordne 2.i). Til Dægne skal herefter
alleene forordnis Studentere.7)L.5

—

15—1.
St.tEsth.l6.4(Chr.VI). Aar 833 blev Rem-
bertus . . forordnet, til at være Biskop udi
{Ribe) Stift.Borrebye.TF.714. De af Kongen
forordnede Øvrighedspersoner ogEmbeds-
mænd. VSO. uegl.: *vend nu Roret til dit

Odeisrige!
| Forordnet (o: bestemt af for-

synet) est du der til Magt og Ære, | Og
evig du skal Norges Konge være. Grundtv.
PSJI.474. Forordning^, en. ftt. -er.

(ænyd. d. s.; egl. vbs. til forordne; jf. ty. ver-

ordnung) I) f ^ forordne 1: ordning;
orden. Værer . . al menniskelig forord-
ning (1819: Orden; 1907: Ordning^ under-
danige for Herrens skyld.lPet.2J3(Chr.VI).
2) til forordne 2. 2.1) bestemmelse, der skyldes

øvrigheden, regeringen; lovbestemmelse;
ogs. om den ydre form eU. affattelse, i hvilken

bestemmelsen fremtræder; jur. kun om rets-

forskrift, der er givet af den enevældige konge

10 (jf. Anordning^. Kongen . . alleene haver
høyeste Magt og Myndighed til at giøre
Love og Forordmnger. 7)7,J

—

1—1. de ud-
skaarne Billeder bleve dyrkede efter Her-
skeres Forordninger. Vtsd.14.16. Dersom
der kom en Forordning ud, at Herculus
skulle være en PostiU, saa troer jeg, hånd
skulle kunde præke, naar det skuUe være.
Holb.Kandst.1.2. I det Hele kan det vel
siges, at Forordningerne ere af videre Om-

» fang og angaae vigtigere Gjenstande end
Placaterne. ASØrsted.ÉaandbJ.60. Forordn.
^U1848. Forordning for Island om Æres-
opreisning. T'orordn.'VsiS 70. Der var ud-
kommet en YoTovåxnng (BrandesJld61: et

Decret^ angaaende Pressefriheden.Bramie«.
IV.111. jf.: (jeg skulde) prygle ham (o:

dommeren) saa, at hånd skulde glemme
baade Lov og Forordning (o: hele sin jura).

HolbJep.IV.e. I hertil (foræld.) forordnings-

ab m«8sig (MIx.1786.99), -stridig (Davids.KK.
54) o/t. 2.2) t til forordne 2.8: forskrift, der
gives af en læge; ordination: (den) Ledig-
gang, som gaaer, og efter Lægernes strænge
Forordninger bør gaae i Svang heT.Bagges.
LJ.353. TBadenJSuppl.
foror(n)e, v. -ede. {jf ænyd. bortfor-

undet, bortraadnet; sml. oret samt sv. (dial.)

oren, muggen, sv. oma, blive muggen, oldn.

oma, blive varm; dial. (især sjæll.)) gaa
40 t forraadnelse (ofte spec. om hvad der

opløses i jorden), fororne: Moth. 056.
CU. 1837. (FOhrt. Danmarks Trylleformler. I.

(1917).496). (jf.smst.233). især ipart.foT-
ornet: Moth.'056. MDL.(Fakter). Halleby.
230. de er jo helt fororede nu, ded er
over tyve Aar seen de blev flyet til Jorde
(o: begravet). GravlMerredet.(1919)M. sa.

E.17.
for-oven, adv. [fmr'muan; højtid, ogs.

M -'å'van] {glda.d. s., adv. (MandJ.18) og præp.
„oven for"; oldn. fyrir ofan, oven for; egl.

sammenskrivning af to ord, jf. IV. for 19
samt ovenfor) t eU.paa den øverste del (af
noget); oventil (mods. forneden^; ofte spec.

om luften eU. himlen i modsætn. til jorden.
Høysg.S.265. *A1 Verden, som en Kirke
stor,

I
Bag Sky sig hvælver foroven. 7«^.

ESE.VII.247. »Er ei Korset overalt, | Her
paa Jorden og foroven? Heib.XI).22. *For-

60 oven hang paa Himlen Nattens Stjerne.
PalMP'oes.II.270. RCAnd.V.193 (se u. for-
neden). 'Skipperen gabed og strakte sig
doven: | Maage, hold Mund med dit Skrig
foroven (alm. : deroppe^. Kaalund.209. 'Der
er saa travlt i Skoven | forneden og for-

oven. JBicAJ^.6 7. *End er der en Gud for
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oven,
I
Der raader for Danmarks Sag.

JEelms.S.2. Da Kjortlen . . forkortedes
stærkt, blev man nødt til foroven at for-

ene det hidtil adskilte højre og venstre
Benstykke.VortHj.Il3.22. billedl: Grundtv.
SS.I.320(8e u. fornedenj. || ligge en pynt
foroven olgn., (^, nu næppe or.) om sejl-

skib: ligge saadan, at det ved at sejle bide-

vind kan komme til luvart af pynten uden at

vende; „ligge op". Scheller.MarO. f for-
oven-nævnt, part. adj. [V.2.i] (rimelig-

vis dannet af for(an)nævnt og ovennævnt;
s/.) d. s. s. fornævnt, den forovennævnte
Commissjon. MB.1829.59.
for-over, adv. se u. IV. for 19; hertil:

O forover-bojet, part. adj. *Man støt-

ted paa Knæet sjg foroverbøjet. DracAm.
DM.6. Hun gik med Hænderne paa Ryg-

fen og med foroverbøjet Hoved. JPJac.
,2. Aakj.PA.83. O -lænet, part. adj.

Der sidder han foroverlænet, med Armene
støttet paa Benene. AndNx.DM.V.255.
for-paa, adv. se IV. for 19.

forpagte, v. [fcor'pagda] -ede. vbs. f
-else (Holb.DH.III.464a), -ning (s. d.). (ænyd.
d.s. (i bet. 2); fra iy. verpachten (i bet. 1),

mnt. vorpachten (i bet. 2); jf. ty. pachten,
forpagte (i bet. 2), afpacht, se Pagt) i) ud-
leje brugsretten af noget (især: jord) paa
aaremaal og for en aarlig afgift (for-

pagtningsafgift) ; give i forpagtning, (nu
vist kun i forb. m. bort ell. (sjældnere) nd).
Moth.^F421. dersom nogle af de beste
Handelsmænd . . ville slage sig tilsammen
udi visse Selskaber, Landet (o: Island) at

besegle, saa ville (kongen) forpagte den-
nem alle Hafnene udi Landet til at handle
derpaa alleene. Slange. ChrlV. 180. vAph.
(1759). Fiskerierne der i Amtet ere for-

f
agtede til en Fiskmester. VSO. MO.

||

orpagte bort (jf. bortforpagte^. Moth.^

F421. vAph.(1759). VSO. til sidst bestemte
(han) sig til at forpagte Gaarden hort.Vilh
And.Holbergpaa Tersløsegaard.(l904).1 9. j or-

den er forpagtet bort ell. ud (til en gaard-
mand i sognet)

| 2) leje, overtage brugs-
retten af noget. 2.1) leje brugsretten af
noget (især: jord) paa aaremaal og mod
en aarlig afgift. Moth.^F421. Indbyg-
gerne . . skal (ikke) bebyrdes med ulov-
ge Paalæg af deres Hosbonder eller an-

dre, som have forpagtet Kongens Jorde-
gods, i^orordn.'^/si 705. Reenberg havde for-

pagtet Lyndrup-Gaard af sin Broder. Luxd.
(Reenb.1.55). At forpagte en Byes Told,
Consumtion, Bompenge. F/SO. han vilde
blive paa sine Fædres Grund, kjøbe noget
Jord og forpagte mere. Goldsehm.VII.107.
Aakj.HS.2. 2.2) (især dagl, oftest nedsæt)
overf.: lægge beslag paa; (hævde at)
have eneret til; „tage patent paa".
*Du hans Høiagtelse lor evig har for-

pagtet. Wess. 7. forlang ikke at være den
eneste Dødelige, som har forpagtet Sand-
heden. PalM.lL.IIL418. de vidste ikke af,

at man saadan kunde forpagte visse Plad-

ser (i Tivoli); naar man betalte sin BiUet^
havde man vel ligesaa megen Ret som
enhver Anden til at sætte sig, hvor der
var Plads. CMøll.PF.312. Højre vil for-

pagte (nationalfølelsen) for sig selv. Bran-
des.XII.199. Æren af at arbejde er ikke
noget, I kan forpagte for Jer alene. Soph
Clauss.A.52. (sj.) m. tings-subj.: rejser man
med Toget . . ser man ikke andet end . .

10 Rugmarker. De har forpagtet Jordover-
fladen. JVJens.M. 1 V.180. Forpagter,
en. flt. -e. (ænyd. forpagtere (i bet. 2); jf.
ty. verpachter, -pachter (i bet. i), ty. påch-
ter, fo7-pagter (2)) )) f person, der forpagter

(1) sin ejendom bort til en anden. vAph,
(1 759). 2) person, som forpagter (2) en ejen-

dom, jord olgn. (især: en større gaard, herre-

gaard; jf. ogs. Avls-, Bom-, Præstegaards-,
Told-forpagterj. Moth.^F421. Jeg er ickun

20 en ringe Forpagters Datter paa Landet.
Holb.Tyb.III.2. alle jydske Herremænd,
eller rettere deres tykke Forpagtere. Ew.
V1.292. Paa Gaarde, hvor Meieriet er
bortforpagtet for sig selv, betaler For-

Sagteren 9—12 Rdlr. for hver Koe. Okifs,
^yOec.1.49. Bønderne . . ere ikke Selv-

eiere, men Forpagtere. ikfo/6.iEeise.I7J.70.

Patrick O'Brien var Forpagter, hvilket vil

sige, at han imod en aarlig Afgift til

30 Grundejeren besad et lille Hus og et lUle

Stykke Jord. Goldschm.V11.95. LovNr.103
^ya903.§8. II

hertil bl. a. Porpagter-gaard
(MO.), (sj.) -karl (Hrz.D.I.182), Y f -smør
(o: det af herregaardsforpagterne produce-
rede smør. VSO.), (sj.) -vogn (Hrz.D.I.182).
Forpagterske, en. (1. br.) kvindelig for-

pagter. vAph.(1759). VSO. Mistress Ralph,
Forpagterske af en mindre Land-Eiendom.
Hrz.XVI.184. Forpagtning, en. ftt. -er.

40 (ænyd. forpact(n)ing; vbs. til forpagte) 1)

(nu næppe br.) til forpagte 1. vAph.(1759).

2) til forpagte 2.i. Eolb.JH.1.639. Vi kan
nu nok regne hvor meget Forpagtningen
bringer Kongen Aarligen ind af Island.

OeconT.II.94. man havde givet ham For-
pagtningen af de hertugeUge Skove. Hrz.
F.58. Herren (har) lovet mig Forpagt-
ningen af Torpegaarden til Efteraaret, og
naar jeg faar den, saa er jeg jo Forpagter.

50 Bøgh.11.273. Torp.460. have (give, tage)

i (f til. vAph.(1759)) forpagtning olgn.:

jeg giver ham min ene Herregaard i For-
pagtning, og det Forskud som han he-
høveT.Ew.I'V.273. *Til første Majdag næste
Aar,

I
saa kan jeg i Forpagtning faa

|

Stenløselille MøUegaard. Schand. SD. 181.

Han havde sin Broders Præstegaard i For-
pagtning. JafcJSTnu.^.i 7. overf. fj/". forpagte

2.2J; to af (de bornholmske) Kapeller (har)

60 taget hvert sin, Helsebodskilde i Forpagt-
ning fra Hedenskabet. Bornh. Samlinger.

VIJI.(1913).152. om det kontraktmæssige leje-

forhold ell. dette forholds varighed (jf. For-
pagtningstid^ : Nu er hans Forpagtning
snart ude. VSO. MO. || ogs. mere konkr. m.
overgang til bet. : ejendom, man har forpagtet.
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de Lande, hvor der er meget Agerland,
og hvor man kan have store Forpagtninger.
JSneed.lI.176. FrSneed.I.oSO. der var en
liJle Forpagtning ledig paa en Gaard i

Fyen. Sibb.II.2ol. Han skal overtage en
stor Forpagtning. Goldschm.VII.100. ogs.

om den til ejeren svarede afgift, iscer i forh.

give ell. svare (saa og saa meget) i forpagt-
ning: Moth.^F421. VSO. MO. (dial.:) han
har en stor forpagtning at svare j

FeUb. lo

Forpag'tiiiiigs-, i ssgr. (især jur.) af
Forpagtning 2. -afjg^ift, en. Bolb.Eeltind.
11.229. Landbo.II.208. f -brev, et. Moth."^

F421. Slange.ChrIV.218. VSO. d.s.s.

:

-kon-
trakt, en. Moth.^F421. Torp.463. f -pen-
ge, pi. d. s. s. -afgift. Moih.^F421. EPont.
Atlas.II.113. VSO. -tid, en. Moth.'F421.
Tops.III.208.
forpakke, v. [fmr'paga] -ede. vbs. (i

bet. 2) -ning (PoUV,1912.2. MRubin.(Berl io

Tid.ysl912.Aft.l.8p.4)). (jf. ty. verpacken)
1) (1. br.) overfylde ved at pakke; pakke eU.

anbringe for tæt sammen. Kassen er
saa forpakket, at der ikke kan gaae mere
deri. VSO. Vi sad saa forpakkede paa Par-
terret, at vi ikke kunde røre os. smst. Mo-
ders mange Meubler . . gave de smaa Væ-
relser et forpakket, overlæsset Udseende.
Levetzow.SE.6. 2) (told.)pakke (varer) ned,
saaledes at man søger at skjule dem for 30

toldvæsenet. (N. N.) havde „forpakket" eller

skjult 60 Bomuldssække, hvoraf der skulde
svares . . Told. UgeskrfRetsv. 1905.B.74.
Der skulde være indført Varer til lavere
Toldsatser end de gældende, idet de Va-
rer, som kostede mere i Told, var forpak-
kede, det vil sige gemte i Bunden af Kas-
serne under de billigere Varer. Poi.^/t
1912.2.

forpaltet, part. adj. se forpjaltet. 40

For-pant, et. [V.2.i ell. 3] (jur.) pant,
der er stiftet med sikkerhed (prioritet) forud
for et andet pant i samme ting (mods. Efter-
pant;. D&H. OrdbS. || hertil bl. a. flg. (jur.)

ssgr.: Forpante-brev (EMøller.Dækningsad-
gang.(1892).195), -ret (smst.147), -rettighed
(smst.162), Forpant-haver (smst.loo).

t forpante, v. -ede. vbs. -else (VSO.),
-ning (Moth.F306. vAph.(17o9). VSO.).
(ænyd. d. s.; efter ty. verpfånden) give i 50

pant; pantsætte. Han skal ikke forpante
eller afhende Rigets Slotte og Lehn. Eolb.
DH.I.639. man (efterlader) Børnene . . Huus
og Gods forpantet.ÆPon<.lfen.JJ.59. KSelsk
Skr.1.301. VSO. overf., m. abslr. obj.: »Du
est min Ven med Liv og Blod . .

| Som
mig ved Korsets Pine lod |

Din Kierlig-
hed forpante. Brors.236. (jeg vil) ikke for-

Eante mit Ord for Noget, som jeg ikke
an svare Dig for. CBemh.IV.385. «
For-part, en. (1. br. uden for fagl. spr.)

den forreste del af noget. vAph.(1759). en me-
get sværladen Jæger, fra hvis fyldige For-
part den lange Bøsse ragede frem som
Bovsprydet paa en B2iB.å.VigMøll.HJ.127.\\
især om forkroppen af større dyr (jf. For-

haand Z). den arabiske Hest, — den er
bygget paa Galoppen, — Vægten er lagt
paa Forparten. Gjel.R.37. han lagde sig
efter at køre forargeligt, rent som han
var gal. De to røde Heste . . var allerede
kendeligt skamferede i Forparten. JVJens.
EF.38.

II ^ (ved) Forparten . . forstaaes
den Part af et Skib, hvilken er foranfor
Middelspantet, dette Spant indbefattet.
Ftinch.MarOJI.46. -parti, et. (1. br.) d. s.

Hele Understillingen (af vognen) er fuld-
stændig bevaret, med sit Forparti, hvor-
fra den lange Vognstang udgaaer. Soph
MHll.VO.469.
forpasse, v. [fmr'pasa] -ede. vbs. (sj.)

-ning (Saaby.''), (jfra ty. verpassen) 1) (1.

br.) forsømme (noget) ved at vente; for-
spilde (en chance olgn.). forpasse tiden
olgn., lade det rette øjeblik gaa unyttet hen.

Øjeblikket forpassedes. MRubin. Tysklands
Eist. fra 1848.(1912).196. Han havde nok
forpasset Tiden, havde glemt at skabe sit

eget, mens han var ung. PLevinJFamUien
iDanmark.(1911).162. (EaU) skrev i Her-
tugdømmespørgsmaalet de skønneste No-
ter . . Han trak det ud, forpassede maaske
det gunstige Øjeblik, opsatte til i Morgen.
PoU^ltl912.4. Tidspunktet er nu forpasset.
smst?^U1921.8.sp.4. H forpasse et tog
olgn., komme for sent til toget. Kommer
man i sidste Øjeblik til Stationen, kan det
ogsaa passere, at man forpasser sit Tog,
medens man leder efter Billethullet. s»w^.

^*/iol909.4.jf.: Det enkelte Tog . . staar
paa hver Krydsningsstation i Korrespon-
dance med Tog ud til Siderne, hvis For-
bindelser og Tilknytninger ikke maa for-

passes.smst.'^/6l913.8. 2) (1. br.) sy (tøj olgn.),

saa det ikke passer, forpasse et par støvler.

Feilb. især i perf. pari.: forskaaret. S&B.
Kjolen er forpasset. i)<feir. 3) forpasse
kort, ^ ødelægge i og for sig gode chancer
i kortspil ved at melde pas. Moth.^F421.
VSO. iscer refl.: d. s. Da forpassede jeg
mig. VSO.
For-patrnlje, en. [V.I.2] Jg; Første

Deling . . skal opfylde det ansvarsfulde
Hverv som Forspids. Fra højre Fløj ud-
tages Forpatrouillen . . der i Løb skal be-
give sig ioTud. Bønnelycke.SpJ58. -per-
ron, en. den forreste platform paa en spor-
vogn ell. jæmbanevogn (mods. Bagperron^.
„Pas paa, Hr. Professor I" raabte Stations-
forstanderen . . Toget var i Gang. Men
Professoren var allerede oppe paa For-
perronen. AndNx.U.153.
forpeste, v. [fmr'pæsda] -ede. vbs. -else

(D&E.), (1. br.) -ning (SaabyJ). (jf.ty.ver-
pesten; i talespr. næsten kun i perf. pari.}
egl.: fylde (smitte) med pest; ødelægge,
fordærve (især: luften) ved stinkende,
skadelige uddunstninger olgn.; gøre
(luft) ildelugtende og usund. *Helas
skumle Bolig, | Hvor giftig Taage hvert
et Aandedræt

| Forpester. wundtv.Optr.II.
152. 'Forpestet Luft (o: fra Abels lig) i
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Møde hende stiger. Paiilf.FIJ.60. han lug-
tede af Tobak og Spiritus; og havde efter-

ladt en forpestet Luft i Værelset. ScAanti.

BS.121.
II
m. h. t. opholdsrum: fylde med for-

pestet luft. en stor Kloak midt i Huset
(tjente som kloset). Man fandt sig med
mærkelig Ro i, at Værelserne lidt efter

lidt alle forpestedes. TroelsL.III.97. Rum-
met . . var forpestet af Blod og Uddunst-
ninger. Bist.EB.221.
F^er-pili, en. ^ lille rum i et fartøjs

forende (mods. Agterpikj. Brandskaden (paa
dampskibet) var ikke stor, men Forpikken
og Kædekasserne blev fyldte med Vand.
P0UI1I9O8.I.
forpikket, part. adj. [fcor'pigaf, ogs.

-'pega^] {fra nt. verpikt, ænht. verpicht (jf.
hty. erpicht^, af ty. pech, heg, egl. : „fastlimet

m. beg"; jf. Beg; „Talespr." Levin.; nu kun
dial.) om lidenskabelig sindsstemning i anled-

ning af noget (især for at opnaa noget):

ivrig (efter); forhippet (paa); begej-
stret (for), en Samling af modige, formu-
ende og paa Krigsæren forpikkede Folk.
Vogelius.(SkVid.IX.108). TBadenSuppl.

\\

især som præd. i forb. være forpikket
paa (noget). Helt.Poet.146. hun er saa for-

Eicket paa Masqveraderne, at hun lar sig
gge hos for Masqverade-Klæder. Holb.
UHH.II.5. Vi er endelig icke saa forpi-

cked paa bytted, at vi derfor skal komme
op at rives. KomGrønneg.II.19. Akademi-
ske Folk (er) forpikkede paa at beholde
Ret. Eilsch.F.196. nogle iblant os . . ere
saa forelskede og forpikkede paa deres
Fædrenelands gamle Skikke og Brug . .

saa at de ingen Feil kan see i dem. OeconT.
V.81. *Vi er gemeenlig meest forpikket
paa,

I
Hvad vanskeligst vi kunde faae.

We8S.203. Bagges.III.155. *0g lange Justi-

nus var heller ej skikket,
|
At gjøre mig

£aa Latinen forpikket. Blich.D.Ll73. Feilb.

\ være forpikket mod, være fuld af
uvilje imod („afsky", „hade"), min Far er

saa forpikket mod den Meening, at Jor-
den er rund . . at hånd aldrig gir mig
bort til dig, med mindre du bifalder hans,
og andre got Folkes Troe her i Byen. Holb.
Er.IV.4.
forpine, v. [fmr'pi'na] -te ell. f -ede

(Moth.F306). {ænyd. d. s.) mishandle ell.

edelægge ved at fine; pine ell. plage
(stærkt). 1) t som verbum. Moth.^F422.
*Han sine Folk tilvejer Mad

|
I Lodder

og Qvintiner. |
Sit eget Liv og slunkne

Rad
I
Han selv med Sult torpiner. Falst.

197. Den Herremand forpiner sine Bønder
med svære Afgifter og ideligt Hoveri. FSO.
2) perf. fart. brugt som adj. 2.1) om person:
pint (aandelig ell. legemlig); plaget; kuet;
trykket. Moth.^F422. Den Syge er saa
forpiint af Smerter, at han ikke kan ud-
holde det længere. TSO. hvor ulykkelig
og forpint han havde følt sig i Forholdet
(o: en forlovelse). Pont.LP.VIII.73. i/". For-
pinthed. TroelsL.XIl.178. en dødssyg og

lidende Mand, der i sin Forpinthed knap
selv rigtig vidste, hvad han sagde. Powf.
LP.VII1.43. jf. bet. 2.2: (han) skrev Vers
med forpinte Betoninger af Ordene og
med Rim som ser og er. Schand.TF.II.15.
2.2) om ting: mishandlet; overanstrengt;
for stærkt udnyttet; udpint, unge . .af
Vinden forpiinte og noget forkrøblede
Bøge. Bergs.PP.274. Jorden er noget for-

10 pint. JakKnu.S.lll. Dansen (gaar) saa let
gennem Hotellets Sal, hvor et forpint Kla-
ver gør det ud for Orkester. DagNyh.^ya
1921.3.sp.4.

II
(sj.) m. mere egl. bet. („for-

klemt"). Der er over de fleste af vore al-

mindelige Bøger noget sammenklemt og
forpint i Sa.tsen.Aarbogf.Boqvenner.1918.
180.

forpiske, v. [fcor'pisga] -ede ell. (i vers;
nu næppe br.) -te (FrHorn.PM.141). sj. uden

20 for perf. part. Moth.^F422. 1) mishandle
ved at piske. Lad det være fornødent at
revse Hunden; men at ophænge ham ved
sine Øren, og forpidske Dyrets . . Krop,
dette er asiatisk Bøddel-Martren. LSwi^A.
DN.368. De har saaledes forpidsket Barnet,
at det er en Skam.F/SO. || især om ublidt
vejrlig. Paa den Reise er han bleven for-
pidsket i Ansigtet af Regn, Snee, lisslag.

VSO. i perf. part. (jf. bet. 3) om træ olgn.

:

30 pisket, revet, flaaet af vinden, en gammel
Røn krummer sig, forpidsket og bøjet . . af
de skarpe Vestenvinde. Blich.1.97. JDrachm.
VT.167. *Straataget fyger som Gnister i

Brand
|
fra Ladens forpiskede Rand. Aakj.

RS.17. 2) („I dagl. Tale." MO.; nu næppe br.)

overf.: „gennemhegle" ; bagtale. I det
Selskab har hun saaledes forpidsket dem,
at de Tilstedeværende undsaae sig ved
at høre derpaa. VSO. 3) (overf ) perf. part.

40 brugt som adj. 3.1) (nu næppe br. i rigsspr.)

om ferson: medtaget, forpint (2.i), ud-
slidt af haarde kaar, modgang, anstrengelse

olgn. den mødige og af saa mange Sinds-
bevægelser forpiskede Pige. Schand. SB.
211. den forpiskede halvgamle Timelærer,
der sloges med sin Ulyst til at forlade sin
lune Seng for det daglige, ensformige Slid.

sa.UM.124. D&H. jf.: Ganske imaginære
„Jagtmarker", hvor der maaske kunde op-

50 støves et Par forpiskede Harer og et Par
Høns. PoU'hl922.2.sp.2. 3.2) (dial.) om jord:
udpint; forpint (2.2). Feilb. jf. (billedl.):

Han sagde ved sig selv: Kun en saa frisk

Jordbund, som ikke er bleven forpisket
af vor Bureautidsalders Overkultur, kan
modtage Poesiens Frø. Schand.SF.237. 3.3)

(gldgs.) om forestillinger, udtryk olgn., som
er blevet brugt (gentaget) alt for tit: for-
slidt; fortærsket, alle de Æmner, jeg..

60 fremdrog, forekom hende enten forpid-

skede, eller flaue, eller upassende. JSa/i&.

Tilsk.179o.290. denne idelig opkogte og
forpidskede Kjærlighed. Ing.EF. VIL 131.

Versene hos Saxo ere . . udspækkede med
forpidskede Billeder og Lignelser. jHeife.

P70s.III.77. den gamle, forpiskede Kari-
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katur af tysk Væsen, som Franskmændene
nu hundreder af Gange har tegnet. Bran-
des.VII^O. Sætninger, der . . vare triviali-

serede og forpiskede tU det yderste. Mark-
man.S.223.
t forpjaltet, part. adj. fforpaltet. Moth.

F306). meget stcerkt pjaltet. *du dig for

din Kappe nu maa skamme, |
Som saa

forpialtet er.nelt.Poet.17o. En gammel for-

pialtet Staader. VSO.
forpjanke, v. [fmr'pcanVs] -«<•«• («/"

VI. for- 6.1 og Pjank (eU. VI. for- 2.1 og

pjankej; ,jf. forpjatte; s/.) gøre (noget) til

pjank. Det galant erotiske forpjanker
den vilde Tragik. VVed.B.21o. forpj an-
ket, part. adj. [foor'pcaixV^^] 07- forpjanke
og forpjattet; 1. br.) i høj grad pjanket.
Forpj atnins;, en. (sj.) vbs. til for-

pjatte ; om tilbøjelighed til at pjatte ell. at

gøre noget til pjat: pjatteri; forpjattet-
hed. Lysten til at stille tysk Stramhed i

en ret skarp . . Modsætning til kjøben-
havnsk Slaphed og Forpjatning. -Brand«;«.

XV.339. forpjatte, v. [fmripcada] -ede.

vbs. -ning (s. d.). {af VI. for- 6.1 og Pjat ell.

VI. for- 2a og pjatte; j/. forpjanke ; se for-

pjattet; sj.) gøre (noget) til pjat; øde-
lægge ved at pjatte. *Javist har Mange
fattet det (o : raabet paa frihed), | men Flere
har forpjattet det. Drachm. DS. 72. for-
pjattet, part. adj. [fcor'pcadaf] (af VI.
for- 2.3 og pjattet; .;/. forpjatte; 1. frrl) t høj
grad pjattet. Kierkegaards Bog om Fru
Gyllembourgs „To Tidsaldre" . . fremstil-

ler Nutidens politiske Færd som aldeles

forpjattet og intetbetydende. Brandes. II.

372. Moderen (er) forpjattet og skikkelig.
EBrand.Bes.47. jf.: Borgerskabets uende-
lige Forpjattethed.Brandes.ZF.358.
forpjuske, v. [fcor'pcusga] -ede. vbs.

(sj.) -ning (Saabye), (af VI. for- 2a (eU. 5)
og pjuske ell. snarere dannet af forpjusket
(s. d.); jf. forpluske(t) ; 1. br.) ødelægge
ved at pjuske; gøre (i høj grad) pjusket;
bringe (især: haar, fjerdragt, klædedragt
olgn.) i uorden. jf.MO. biUedl.: disse vore
Foraarsdage, da vi (o : et par forlovede, der
har slaaet op med hinanden) fandt hinanden
i lette og lykkelige Solskins-Forhaabnin-
ger og blev jagne fra hinanden af stærke
Foraarsbyger, der dog ikke vU forpjuske
os mere, end at vi hurtigt igen faar vor
Fjerpynt i hsi've.Xans.FB.147. Graffs liUe

borgerlige Hjem forpjuskes efterhaanden.
Jørg.YD.48. forpjusket, part. adj. [fmr-

'peusga<] (af VI. for- 2.3 (ell. h) og pju-
sket; jf. forpjuske) især om haar, fjerdragt,

klædedragt olgn.: (bragt) i uorden (ved
ublid behandling, ved mangel paa pleje, for-
sigtighed, omhu osv.); i høj grad pjusket.
Moth.^F422. Du seer forbandet forpiusked
ud, de kand strax see, du er drukken,
kom hid! jeg faar lidt at klemme din Peruk
ud. Anhang til Comædien omLyveren. (1 725).6.
et Soelklæde . . var bundet om det løse,
brune, efter Omstændighederne lidt for-

pjudskede, Haar. Pram. FJ.i38. Ellen kom
farende ind, saa forpjusket, at hendes
lange Nakkefletning var opløst. Schand.IF.
34S. hvilke forpjuskede Fjer, denne fal-

mede Barret og sUdte Fløj eiskofte. i>racAm.
KW.184. afblomstrede, rødbrune Ris (d:

af lyng), forpjuskede af Blæst og Væde.
Skjoldb.SM.26. Roslin gik . . ikke tilside

for at male (Holberg) i vendte og lidt for-

10 pjuskede Klæder. TliAMuUer. Holbergpor-
trætter. (1918). 90. H (l.br.) om andre ting.

hine faldefærdige Gaarde, hvor hver Stue
endnu udgjorde et lille Hus for sig, en
Klynge forpjuskede Rønner bag Borg-
graven. rroe/s£JJJ.8i. A.akj.VFl37. Q om
person : 1. som ser uordentlig ud m. h. t. Mæde-
dragt, frisure olgn. En lille forpjusket Tje-
nestepige kommer ind fra venstre. SuLa.
SD.27. 2. d overf.: som er medtaget af ublide

io kaar, modgang olgn.; som gør et forkomment,
reduceret indtryk, en forpjusket, men god-
hjertet Kvindes Skæbne. KKNicolaisenA^n-
dersenXexø.(l 919).28.
For-plads, en. (tøm., nu næppe br.)

trappeafsats (repos) uden for indgangen ttl

en etages lejlighed(er); hovedrepos. ForklTøm-
rere.82.

forplante, v. [fmr'plan'da] -ede. vbs.

-else ell. nu især (navnlig i bet. 2) -ning.

30 (opstaaet ved samtnenblanding af ænyd. for-

plante (ty. verpflanzen, otnplante) og fort-

plante (ty. fortpflanzen, udplante, forplante

(2)); se TfF.3R.VIII.33)
1) (nu næppe br.) plante om i en frem-

med jordbund; omplante, t.l) m. h. t. plan-
ter. Moth.^F422. Af Planterne, som Jorden
ikke alle kunde føde, skuUe efter Haanden
tages til Forplantning paa andre Steder.
OecMag.I.141. Viinstokkens Forplantelse

40 falder vanskelig i disse Lande. VSO. de
fra Syden forplantede Viinranker havde
endnu ikke indsuget saamange Solstraaler.

Hauch. III.119. Skjøndt man finder de
her nævnte Træarter spredte, ere de dog
neppe oprindeligt vUdtvoxende, men til-

deels ved Kunst forpla.nteåe. Andres.Klitf.
267. Q billedl. *1 skal forplantes nu udi en
anden Hauve (o: giftes og flytte til en anden
eg7i).Tychon.(XkS4'> 828b. 119). Tode har

50 aillerede . . forplantet denne Anekdote ind
iblandt (o: indføjet den imellem) hans Uge
saa tilforladelige Recensioner. PAHeib.US.
285. om oversættelse, overførelse af en kunst-

art olgn.: Dette lille Stykke hører maaskee
til dem, som bedst kunne forplantes paa
dansk Grand. Heib.Pros.V.212. Dengang en
af vore Digtere for en Snees Aar siden
forplantede Vaudevillen paa vor Scene,
da gjennemførte han dette med stor Origi-

60 nalitet. ^rz.XriI.^9.3. 1.2) m. h. t. dyreart:
indføre; „indplante". Har Herren noget
Haab om, at han, naar aUe Landets Ind-
byggere vare uddrevne, kunde forplante
nye og bedre Racer her i Landet. FAHeib.
US.276. En mageløs Dyrehave maa jeg
ogsaa kunne oprette paa den; og paa de

V, Rentrykt «/, 1928 48



766 forplante Forplantninss- 756

smaa underlydende Øer vil jeg forplante
vilde Dyr. Schack.31.

2) (næsten kun refl.ell. som vbs.) CP til-

vejebringe nye individer af plante- ell.

dyreart; formere. 2.\) m. h. t. planter, disse

Vexter (giver) moden og drægtig Sæd af

sig, som atter forplanter sig. OecMag.VI.
392. Funke.(1801).1.6. Forplantningadkøns-
løs "Vej. Warm.Bot.503. 2.2) m. h. t. menne-
sker ell. dyr. || m. Slægt, (sjældnere:) Stamme,
(nu næppe br.:) Verden olqn. som obj. du
bør dog ei gifte dig af Elskov, men af

Pligt, allene for at forplante Verden. Suhm.
1.12. Ethvert Dyr er udrustet med Midler
til sit Kiøns Forplanteise. Basth.AaT.15. Vi
skulle mætte vor Sjæl med Erkj endelse;
men vi skulle ogsaa leve for Jorden og
forplante Slægten. Goldschm. ¥11.153. Er
der i det naturlige Menneske næst Selv-
Opholdelsens Drift nogen Drift som er
stærk, da den til Slægtens Forplantelse.
Kierk.XIV.199. begge hans voksne Sønner
(var) ude af Stand til at forplante Konge-
huset. £ran(i€S."FJ7.3 75. Eørup.1.67. t m.
Afkom som obj.: frembringe ved forplant-

ning, en Følge af Polygamie er Castration,
hvorved mange Mennesker giøres ube-

Jvemme til Afkoms Forplantelse. Holb.Ep.
1.136.

II refl. (ell. som vbs.) ell. (nu næppe
br.) dep.: yngle; formere sig; parre
sig. Man haver ved Microscopia efterfor-

sket Insecters Forplantelse ved Æg.smst.
III.5. Iblant de Forskiæl, som ere imel-
lem Englers og Menneskers Skabninger,
er denne, at de sidste forplantes ved Av-
ling. smstJF.6i. I Regelen forplante Fi-

skene sig kun en Gang om Aaret. Krøyer.
I.LXii. Der findes . . i Bi- og Myresam-
fundene Individer (Arbejdere, Soldater),

der ikke forplante sig.JPJac.D.103. den
mindste Hentydning til Forplantningens
Mysterier havde kunnet bringe Blodet op
i hendes Kinder. PowtiP.FJJ.9i.

3) O om overførelse af forestillinger, egen-

skaber olgn. fra et individ ell. led til et an-
det. 3.1) (nu især i pass.) give andre lejlig-

hed til at høre, gøre sig bekendt med, tilegne

sig visse forestillinger, meninger olgn.; skaffe

(visse forestillinger osv.) udbredelse og fortsat

eksistens; udbrede (inden for samtiden);
overlevere (til eftertiden). Hånd forplanter
. . sit Kietterie over heele Tydskland.B^oZfe.

GW.I.3. Baron I. paa Batavia er den stør-

ste Patron, Lius og Støtte for Christen-
dommens Forplantning i Indien. Gram.Pre-
ve.275. De første Mennesker kunde af Man-
gel paa Videnskaber og Skrift ikke for-

plante saadanne Efterretninger, uden ved
mundtlig Fortællelse. JSneed.1. 266. disse
saaledes opdragne, med Vildfarelser og
Modsigelser opfyldte Mennesker, vilde
igien forplante deres egne vrange Begre-
ber paa (nu: til^ deres 'Børn. Birckner.Tr.
108. de gamle Qvæder (kunde) ved den
blotte mundtlige Forplantelse . . vedlige-
holde sig giennem en Række af Aarhun-

drede. Engelst.Qvindekj.16. *Fast intet Sagn
og intet Kvad

|
Forplantes længer i sin

Renhed. Grundtv.PS.lI.105. (Jesu lære) er
blevet forplantet gennem Tiderne, dels
gennem den mundtlige Overlevering, dels
gennem det ny Testamentes Skrifter.M
Pont.SK.26. forplante en Lære, sine Ideer.
D&H.

II (refl.) om minde olgn.: leve. *Min-
det, som Guds Miskundhed,

| Forplanter
10 sig i tusend Led. Grundtv.PS.V.538. *som

hans (o: Cids) Navn . .
j
I Sangen leve vil:

skal ogsaa dit (o: en digters) . .
|
Forplante

sig i dine smukke Sange. Eolst.D.lI.138.
saalænge Solen lyser, forplante sig hans
Navn (Chr.VI: skal hans navn fortplantesj.
Ps.72.17. 3.2) m. h. t. egenskab olgn.; i pass.

ell. (nu især) refl.: udbrede sig; overfø-
res.

II
om arvesynd ell. (foræld.) arveret:

nedarves, at (kongens arveret) paa Hans
20 Kongl: Maj: retmæssige Arve-Successorer

fortsat og forplantet yoråer.DL.Dommered.
(jf.MR.1809.215). (menneskene) bleve ud-
drevne af Paradiis, og underkastede Død,
allehaande Plager og Skrøbeligheder, som
ved Avling naturligen maatte K)rplante sig

paa deres Efterkommere. JffoZfe.jEp.JF.Si.

Fra Adam og Eva forplantedes Synden til

deres Efterkommere, saa at alle Menne-
sker fødes med en syndig Natur, eller

30 med Arvesynd. Katek.§ 47.
J|

om sygdom
(smitte). Forplantningen (af sygdomme) i

fastere Legemer, som Stene og Metaller,
som den er sieldnere, saa er den og van-
skeligere at forklare. ThBartholin. Sygdom-
mes Overplantning.(overs.l794).19. PontLP.
VII.86. Smittens Forplantelse fra Person
til Person. VortHj.IIl.il. \\ om bevægelse^

lys, lyd, varme olgn. Lyden kan forplantes
giennem Yandet.LSmith.DN.55. Kort efter

40 forplantede Krigen mellem Karl den Fem-
te og Frants den Første sig til Italien.

Holst.V.150. i sine Kinder mærkede (hun)
en Glød, som efterhaanden forplantede sig

ud i de yderste Fingerspidser. SHeegaard.
FG.351. Raabene forplanter sig udenfor
HaUen.J)»-ac^m.S'F.77. Nu forplantede Dis-

kussionen sig til alle Spillebordene. Wied.
S.208. Jeg lod mig gynge i Takt til He-
stens Bevægelser, og Rytmen forplantede

50 sig fra Legemet til min Tanke, der vug-
gede sig ind i en Stemning af Sorg over
Forkrænkeligheden. AndNx.DB.153. Lyset
forplanter sig med langt større Hastighed
end hyden. D&H. jf. bet. 3.i: Som en Lø-
beild var (alm.: havde) det forplantet sig

gennem Landsbyen. EmilRasm.Sk.38.
Forplantelse«-, i ssgr. (nu 1. br.; jf.

Forplantnings-^, hvor intet andet bemærkes,

til forplante 2. -drift, en. (selvopholdelses-

60 driften) er dog den mægtigste Kraft i Na-
turen næst Forplantelsesdriften.iS'cAand.^Æ.

106. TroelsL.lX.42. -organ, et. (nu næppe
br.) Anat.(1840).II.462. -tid, en. (jf. For-
plantningstid;. BMøll.DyL.III.95.
Forplantnings-, i ssgr. (især O ell.

fagl.; jf. Forplantelses-^, hvor intet andet



757 Forplantningsblad Forplig^t 768

bemærkes, fi/ forplante 2. -blad, et. (bot.;

iscer i flt.) om dem af blomstens blade, der

frembringer forplantningscelleme (støv- og
frugtblade). Sal*VIII.498. -drift, en. (1.

br.) kønsdrift (jf. Avledrift). JakKnuXF.
87. KvBl.^/8l912.1.sp.3. -dygtig:, adj. Al-

lerede i det andet Aar skal Karudsen . .

være forplantningsdygtig. Krøyer.III.318.
BMøll.ByL.III.139. -liastiglied, en. (til

1785J5). {vbs. tU forpleje; især O ell. Ji)

1) (nu 1. br.) tU forpleje 1: pleje, der kan
være dem (o: de plejeforældre), som giøre
sig en Pligt af at give Børnene en god For-
pleimng.Ew.VIJJOé. Han tog Omslaget
af og lagde Isen paa . . „Og saa maa jeg
vel overlade Deres videre Forpleining til

Huslægen." Gjel B. 51. 2) til forpleje 2:

underhold (nu især: m. h. t. føde); ogs.

forplante 3.2; iscer^fi/s.). Lydens Forplant- lo mere konkr.: mad (og drikke). Eolb.I)NB.
7i9. har de . . andenstæds nydt Forflegning,
da gives (resterne) dem til næste Maaltid,
SøkrigsA.(1752).§317. Alexander den Store
anvendte megen Omhu paa sine Troppers
Forpleining. MilConv.VIiI.408. Kammeret
var venligt og lunt. Min Forplejning med
Føde, Varme, Lys osv. var meget god.
Schand.0.1.48. Han tager sin Forplejning
ude, til Frokost to Pilsnere, en Angostura

ningshastighed. HEolst.Elektr.1.275. -or-

San, et. (1. br.) kønsorgan, m. h. t. plante:

^ejer.BotTerm.6. m. h. t. menneske : Panum.
239. -skud, et. (bot.) skud (paa planter),

der kun staar i forplantningens tjeneste

(blomst; mods. Ernæringsskud^. Sal.* VIII.
498. -tid, en. hos dyr: parringstid; brunst-

tid. BMøll.DyL.III.98.

t forplastre, v. -ede. (Jf. ty. verpfla
stem) lægge plaster paa. Feltskæreren 20 og ét Stykke Franskbrød med svenske
har forplastret de saarede Steder. VSO
Han gaaer med et forplastret Ansigt, smst.

forpleje, r. [fmriplai'a] ('fforflegc. Cit.

1711.(KhhDipl. Vlll.léO). SøkrigsA.(l 752).

§315. vAph.(1759). VSO. f forflæge. MB.
1761.229. fiorptlcge. 8mstJ785.5).-edc. vbs.

-elsc (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd. for-

p(f)lege; fra mnt. vorplegen ell. hty. ver-
pflegen) 1) (nu 1. br.) yde (især: syge ell.

Sild, til Middag Dagens Kost paa en halv-
fin Restaurant. EsmJ.152. der tilstilles Ar-
restforvareren . . den daglige Forpleining
og den nødvendige Undermundering for
.^restanten. Tjenesteregl.81. (han) fik Øje
paa Fruen med en svingende Tallerken
Smørrebrød . . „Maa det være mig tUladt
at yde mit ringe Bidrag tU Forplejningen?"
spurgte han gemytligt og halede en Snapse-

hjælpeløse) pleje; pleje, til Commandanten 30 flaske op af Inderlommen. AndNx.M. 60.

blev Ordre skikket, han Fangen skulde paa
frie Fod sætte . . og Omsorg drage, han
vel kunde vorde forfleget, og restitueret.

CPBothe.MQJI.282. At forpleie de Syge ..

tilgavns. VSO. At forpleie sig selv, sit Le-
geme. sn»s<. MO. 2) (9 forsyne (et menne-
ske) med føde (oftest om person, institution,

som har forpligtet sig til ell. faaet overdra-
get at sørge for andres daglige bespisning);

Forplejnings-assistent, en. [2] H
Korporaler, der have gennemgaaet Uddan-
nelsen til Reserveintendant . . kunne ved
Antagelse til frivilligTjeneste ellerved Gen-
indkSdelse udnævnes til Forplejningsassi-
stenter. LovNrJ209^y9l909.§113. -korps,
et. [2] (indført i officielt spr.1867) ^ militært

korps, hvem omsorgen for hærens forsyning
m. levnedsmidler, beklædning samt dens ind-

især i udtr. som blive (godt) forplejet, han 40 kvartering olgn.eroverdraget; intendantur.Lov
havde i en Aarrække indbudt unge Kunst-
nere, der om Sommeren drog paa Studie-
rejser rundt i Landet, til at bo i hans Hus.
De blev godt forpleiede.Schand.BS.195.
det (kunde) maaske engang . . blive en
lille Mærkelighed ved hans kære Slot at

have huset og forplejet „en Skribent eller

saadan noget.'^ JohsPalM.DD.o8. (garniso-

nerne) forplejedes . . af de Lensmænd, i

hvis Len Garnisonen la.a.Sal.IX.516. Print-
zenskolds Enke . . sad tU Huse hos Raad-
mand J. A. . . rigeligt forplejet med Rug,
Byg, Malt, Smør (osv.). Bomh. Samlinger.
XIII.(1920).41. t Forplejeise, en. ('s/.;

d. 8. 8. Forplejning, sande Almisse-Lem-
mers tilstrekkelige Forpflegelse. ÆPoni.
Men.IIl.512. 'Nedbringer ham i Hvælvin-
gen, hvor Intet dog 1

Skal mangle tU For-
pleielse. Oehl.Aml.240. Forplejning,

yil867.§l. LovNr.209»'>/B 1909. §110. -væ-
sen, et. [2] ^ institution, der sørger for hæ-
rens forplejning (jf. -korps^; ogs. om de for-
retninger, derpaahvUer den. PV*lil810. (un-
der intendanturen) henlægges LandmiUtair-
Etatens Oeconomie og Forpleiningsvæsen
i videste Omfang. Bek.^Vi,1848.II. SalJX.
517.

t forplette, v. -ede. ødelægge ved at

S3 plette. Han har gandske forplettet sin nye
Klædning. VSO. gaae med en forplettet
Vest. smS.

I. For-plig^t, en. ^ den forreste tofte

i en baad (mods. Agterpligt^; baadspligt.

Kaper.
U. t Forpli|»:t, en. flt. -er (DL.1—23—13. Nørreg.PnvatrJII.17). (ænyd. d. s.;

fra mnt. vorplicht ^Wy. verpflicht^; jf. for-

pligte) skriftligt ell. mundtligt afgivet for-
en, (f Forflegning. Forordn.-*Isl708.II.§16. 60 sikring, hvorved man paatager sig en pligt;

Stampe.1.92. ~Wess.202. MB.1809.87. f Por-
flejning. MR.1797.824. smst.1811.90. f For-
flægniog. Cit.l749.(Aakj.SP.50). MB.1810.
480. tForpflegning. Slange.ChrIV.815. Seide-
lin.95. MR.1772.429. f Forpflægning. Holb.
Staai.483 (saJ)NB.703: forplægning;. MR.

forpligtelse; løfte, (bonden skal) give
Husbonden sin Forpligt, at hånd ej skal
giøre Efterkommeren nogen Forfang, saa
og forsikkre Husbonden for hvis hånd
med Rette hannem pligtig eT.DL.3—13—6. den Eedlige Forpligt, som nyeligen

48*
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var giort, (blev) i en Hast hTuåi. Holh.Kh.
596. *Først er her Venskab, som er gjort

|

Ved Ægteskabs Forpligter, |
Som jeg an-

seer for noget stort
|
Naar Troskab ikke

svigter, i^afeti58. Det var en overflødig
Høflighed og Forsigtighed, at tage en
skriftUg Forpligt af en saadan Lands-For-
ræder. CPBothe.JN.244. De Forlovede ind-

gik den Forpligt, at ved deres Bosættelse
skulde (de være økonomiske i deres indkøb).

Abrah.(Bahb.Tilsk.l795.512). *Jeg vil at

Kongen skal fæste sig til Riget
|
Som hans

Fader . . Jeg vil, han skal give
|
Tydelig

Forpligt hvad han skylder sine Mænd.
JSrz.Xl.33.

II
om forbindende underskrift:

Copie af Accord-Puncterne, med hans egen
Haand og Forpligt under. Gram.Breve.129.
forpligte, V. [fcor'plegda] præt. -ede;

part. -et ell. f -pligt (DL.3—19—10). vbs.

-else (s. d.), f -ning (s. d.), ,jf. 11. Forpligt.

(ænyd. forplicte, fsv. forplikta; fra mnt. vor-
plichten (hty. verpflichtenj; jf. forpligtige)

1) m. person-obj. (og i alm. i forb. m. præp.
Hl): gøre noget til en pligt for (en); med-
føre ell. paalægge noget som en pligt
for (en); binde (6.3). I.l) O m.tings-subj.

*En Ed, som . . strengt forpligter os | Til
Billighed og Troskab. OeRFilf. 55. især

(efter talem. adel forpligter, se w. I. Adel
1.2^ brugt uden obj.: Dannelse forpligter,

saa sandt som Dannelse er vor Tids Adel.
Drachm.VT.275. Hun mente . . at Evner
toTj^Ugtede. Pont.LP.V.172. 1.2) (& ell. nu
næsten kun Y ell.jur.) m. person-subj.: faa
(en) til at paatage sig en forpligtelse. Jeg
forpligtede ham til at giøre sin Flid. VSO.
*Tii Hevn og Troskab i troløs Tid

|
Hver

Landets Ven han foTpligter. Ing.VSt.228.

jf: det gemeene Ordsprog, Ingen kand
forpligtes til at giøre u-mueUge Ting.Holb.
NF.I.14. VSO.

II
spec.('r ell.jur.): handle

med bindende virkning for (fx. paa-
lægge økonomiske forpligtelser), han (blev)

Kasserer i (banken) og fik Myndighed til

at forpligte Banken sammen med Direk-
tøTeii.Pol.-/6l922.4.sp.4. 1.3) forb. være (føle

sig) forpligtet til (noget) olgn., have (føle)

pligt til]; være (føle sig) nødt til. (især m. flg.

inf. styret afpræp. til ell. f uden til^. Ingen,
som ikke er sine fulde 25 Aar, skal være
forpligtet, eller tUlat, at svare til noget
Forløfte, eller liægtelse.DL.1—23—12. hun
(er) ikke forpligtet at holde Contracten.
Holb.Bars.I.?. (kanariefuglen betragter) kun
den første Hun som sin Kone og føler sig

kun forpligtet til at føde den og dens
Unger, medens den behandler de andre
Hunner som Friller. JPJac.Z).i 74. der er
Mennesker . . som tror sig forpligtet til at

forflade alting. F0Andersen.EtBrud.(1891).
233. jf.(sj.): Præsten er jo ved Ed for-

pligtet paa det nye Testamente (o: bundet
til dets lære). Kierk.XIV.44. smst.125. 1.4)

refl.: (højtideligt) forsikre, at man vilpaa-
tage sig (at gøre) et ell. andet; paatage
sig en forpligtelse, (især m. præp. til (f

uden til) og flg. inf.). Haver nogen for-
pligtet sig med Haand og Segl, eller og
for Retten vedtaget, at svare for nogen
Ret . . da bør hånd . . at møde og der
Dom lide. DL.1—2—20. naar en qvinde
lover Herren et løfte, og forpligter sig
med (1871: paalægger sig; en forpligtelse.
4Mos.30.4(Chr.VI). hånd giør ingen gode
Vers; jeg vil forpligte mig til at giøre dem

10 ligesaa gode.Holb.Tyb.1.8. Breve, hvorudi
hun forpligter sig med Eed ingen at elske
uden ham. sa.Stu.II.6. Dette lovede de alle,

og forpligtede sig dertil baade med Eed
og med Haandslo-ift. Eo6inso«.J.63. han
(maatte) skrivtligen forpligte sig til, at han
vilde holde sig fra Tale . . mod Bisper.
Wand.Mindesm.I.313. Herren forpligter sig
til at betale mig 30 "/o om Aaxet.Hauch.IIL
368. Med Hensyn til Sverige forpligtede

20 Frederik IV sig til ikke at foretage noget
fjendtligt Skridt imod det. DanmBigHist.

V.14. jf. (sj.): (han indprentede) ham, hvilke
Urimeligheder han maatte forpligte sig

paa, naar han vUde bestige en Prædike-
stol. Gjel.GL.152. abs.: Hustruen var umyn-
dig, kunde ikke forpligte sig, ikke gøre
Gæld. VortHj.IIl3.28.\\f forpligte sig
(til) en, afgive et (troskabs)løfte til en;
binde sig (5) til en. han vil give til en

30 anden hans Datter, som ved adskillige

Breve har forpligtet sig til Leander. Holb.
Stu.1.9. *Til ham (o: Jesus) jeg mig gand-
ske og evig forpligter. Brors.159. Hialte
har forpligtet sig tU Rude, at han vil vaage
i Nat. Etv.III.192. Stænderne i Danmark
havde skriftlig forpligtet sig til Friderik
den Første: at vælge een af hans Sønner
til Konge. Mall.SgH.409.

2) t m. person-obj.: bringe (en) i taknem,-
40 melighedsgæld; gøre (en) taknemmelig

(forpligtet til gentjenester olgn.); gøre (en)

forbunden, at jeg var indtaget af hans
Kone, fandt han ikke blot naturligt, men
næsten nødvendigt. Han vidste, jeg var
et uskyldigt ungt Menneske og var ikke
bange for mig. Denne Høimodighed forplig-

tede mig ham endnu mere. 0ehl.0en.(1824).
111.206. *Kong Philip vilde meget os for-

pligte,
I

Hvis han blev hiemrae. Hauch.
50 CarlV.lOl. \\ m.sigsomhensobj.*FoTpligteT
man sig dem, som man har Lyst at hade ?

Graah.PT.II.68. Det er smukt og bravt
handlet af dig . . og du har heller ikke
forpligtet dig en Utaknemmelig. -ffrz. X7,
261. |l være en (noget) forpligtet, være
en forbunden ell. taknemmelig (for noget); staa

i taknemmelighedsgæld til en (for noget). For
Resten er Jeg dig høyeligen forpligted,

og jeg skal inden kort Tid tilstrækeligen

60 vide at erlegge (o: gengælde) din Omhue.
Kom Grønneg.11.11. Jeg er ham intet for-

pligtet, altsaa er det en Godhed eller Ar-
tighed af mig. VSO. jeg er Dem i mange
Henseender højst forpligtet. jBMcA.ZJ.505.

3) \ m.tings-obj.: sætte i pant; vove
som indsats. *For Ælius forpligter jeg mit
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Hoved . .
!
Thi hvis han døer, da vil jeg

døe med ham. Hauch.DV.I^24.
Forpllg^telfiie, en. flt. -r. {ænyd. for-

plictelse; vbs. til forpligte; j/. Forpligtigel-

se, Forpligtning) t) som vbs. eU. som udtr.

for et rist pligtforhold. | (sj.) til forpligte

Ij. Indbyggerne (udøvedf dyden) blot af

egen Tilbøielighed, og ikke efter Loves
Forpligtelse. iJa^^es.iVA". i 75. | (især m)
til forpligte 1.3 og i: det forhold^ at man
forpligter sig (er, føler sig forpligtet) til

noget; skyldighed; pligt; ogs. mere konkr.:

betingelse, som man forpligter sig (er, føler

sig forpligtet) til at opfylde, naar en Kvinde
lover Herren et Løfte og paalægger sig

en Forpligtelse. 43fo8.50.4. de (har) den
stærkeste Forpligtelse til at arbeide sig

altid videre fiem.ENClaus.UT.20. Den,
som ikke selv kan ernære sig eller Sine
. . er berettiget til at erholde Hjælp af

det Offentlige, dog mod at underkaste sig

de Forpligtelser, som Lovene herom paa-
byde. Grundm849).§S9. Saa gik han op i

Ministeriet uden at have nogen Forplig-
telse, men fungerede der som gammel
frivillig . . Funktionær. SchandJSB.99. Som
Husets voksne Datter var hun sig aaben-
bart en selskabelig Forpligtelse bevidst
Pont.LP.VII.72. spec. (r ell. jur.) om hm-
traktmæs»igt fastsat pligt (især af økonomisk
art): Hvorledes Obligationer og Forplig-
telser blive løste. Eolb.NFJ.222. en ældre
lovligen indgaaet Forpligtelse (kan) ikke
. . hæves ved en med andre indgaaet yn-
gere Kontrakt. ME.1807.71. at opfylde sin

Forpligtelse, som „Cautionist og Selvskyld-
ner." 7ri^.£F.yJI.iS8. (kongen kan) ikke
uden Rigsdagens Samtykke . . raade over
nogen Statsindtægt eller paadrage Staten
nogen anden bebyrdende Forpligtelse.
Grundl.(1849).§23. Reklamationer maa
finde Sted i Løbet af 8 Dage, i modsat
Fald fralægger vi os enhver Forpligtelse.

Ludv. 2) 7CJ, nu 1. br.) til forpligte 1.4:

(mundtligt eU. skriftligt afgivet) forsikring;
løfte (jf. n. Forpligt^. Mahomeds Kierlig-
hed var sterkere end hans eedlige For-
pligtelse. Eolb.Eh. 11.87. 'Hvor gavmild
icke er en Cortisan paa Feder, | Med hvad
Forpligtelser band Vey sig ey bereeder?

|

Naar domfru-Hierter hånd i Snaren bringe
viLsa.MelJI.o. Den nedrigste Bedragere,
som jeg overtalt ved de helligste For-
pligtelser havde skienket mit Hierte. £jc.

vl.281. (han) lovede . . ved en skriftlig

Forpligtelse (Chr.VI: lovede . . at viUe
forskrive; andre 150 TsHenter. 2Makk.4.9.
Forpligtelses-brev^, et. [1] (foræld.)

dokument, hvrrred man paatager sig en for-

pligtelse. CPEothe.MQ.II.24. KrErsl.DM£0.
t lorpligtig, adj. {ænyd. d. s., glda. for-

plichtug, pligtig, skyldig; fra mnt. vor-
plichtich; jf. forpligte) d. s. s. forbunden
(se forbinde 6^. jeg er jer storlig forplig-
tig, at I haver lært mig det. Kom Grønneg.
11.323. forpligtige, v. [f<nr'plegdi(q)8]

-ede. vbs. -clsc (s. d.). {ænyd. d. s.; af for-

pligte under paavirkning af pligtig (jf.
forpligtig, ænyd. bepligtig^; jf. m. h. t. en-

delsen ty. verpflichtigen samt besigte — be-
sigtige olgn.: 1. br.) d. s. s. forpligte | (jf.
forpligte 1.1 :; Wanscher.Æ.28. | refl. (jf.
forpligte 1.*;. alle Borgere forpligtige sig

til lige Ret.JohsSteen^r.SU.T4. L. havde
forpligtiget sig til at forblive et Aar for

10 at sætte ham ind i Forholdene. CFWandel.
Danmark og Barbareskeme.(1919).24. For-
pligtigelsev en. (vbs. til forpligtige; L
br.) d. s. s. Forpligtelse 1. jeg synes, at jeg
ligefrem har en Forpligtigelse (orig. 84:
Forpligtelse; dertil. Po»»/.Gzl.65. t For-
pligtning, en. flt. -er. {cenyd. forplict-

(n)ing; vbs. til forpligte) d. s. s. Forpligtelse
2. vi skulde lade os overvinde af deres
Suck og Taare, og lade dem Stiæle os

20 Hierted af Livet med deres smigger og
falske Forpligtninger. KomGrønneg. 11.36.

han havde lovet mig med saa store For-
pligtninger at være mig tU Tieneste i

alle muelige Maader. Overs.afEolbLevned.
76. t Forpligts-brev, et. [H] d.s.s.

Forpligtelsesbrev. Slange.ChrlY1154.
For-plov, en. (landbr.) den forreste del

af den i tidligere tid brugte hjulplov; for-
kærre; forred(e). Giersing.LanaoeconomieJ.

x(1825).453. FeUb.
forplokke, v. [fmriploga] -ede. (nu

næppe br.) skade ved at plukke (for me-
get) af. MO. I i perf.part. brugt som adj.:

forrevet; pjaltet. Han seer nu noget
forplukket ud.FSO.
L t forplampe, v. -ede. {cenyd. d. s., sv.

+ forplumpa, plumre; af Yl. for- 2J.(eU.b)
og plumpe i bet. ^plumre, forfalske, blande^;

jf. sv. forplumpa sig, forløbe sig, begaa en
40 bommert, samt forplumre og H. forplumpe)

1) d. 8. s. forplumre Ix forplumre (ell.) for-

plumpe . . 01, Viin, Caffe. VSO. (u. for-

plumre;. 2) d. s. s. forplumre 1.2. Moth.^F
422. 'Knap fig jeg Viinen, som forpium-
pet var, at smage, | Før Lugten gav, at
den mig kunde let bedrage.TT'omj.5af.23.

IL O forplompe, r. [fmr'plom'&a] -ede.

vbs. -ning. {jf. ty. verplumpenf af VL for-

6.2 og plump; jf. L forplumpe; 1. br.) gøre
Si plump; forgrove, det allerede brede

Stykke (blev) endnu mere utilbørlig ud-
spilet og forplumpet. H«7>. Pro« JIZ. ^88.
VTed.BB.289. de sippede Provinsdamers
Forplumpning af den sirlige parisiske Sa-
lonstiL VUhAndJ)S.64.
forplumre, v. [fmr'plom'ra] -ede. vbs.

-ing (s. d.). {jf. nt. verpliimper(e)n, blande
(m. en ringere tiisainvng), refl.: forløbe sig,

overile sig; jf. m. lign. oei.-udvikling I. for-

60 plumpe, ty. verplempem, spilde, forøde,

refl.: forplumre stg)

}) m.h. t. vædske. 1 .1) (1. br.) gøre en vædske
uklar ell. grumset, fx. ved at den rystes, saa at
bundfaldet stiger tU vejrs; plumre (stærkt).

VSO. (se u. L forplumpe i;. MO. Dengang
var (dammen) større og Vandet klarere.
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Siv og raadne Blade og Grene har for-

plumret det.AndNx.DB.156. billedl., m. over-

gang til bet 2.2: Et empirisk Indhold, der
ligesom forplumrer den abstrakte Forms
rene KMe. Heib.fMO.). Schand.VV.281.
1.2) t forfalske (vin olgn.) ved tilsætning

af en ringere bestanddel; blande (jf.I.ior-

Elumpe 2). de Vare, som alle . . maa
ave til Livets Ophold, ere saaledes for

S. (havde) noget ondskabsfuldt i sit skæg-
gede Tandsmil, som om det plejede at til-

smile ulykkelige Skolelærere, der forplum-
rede sig. Gjel.GL.480. mindst ti Gange i

hvert Selskab vare (de hemmeligt forlovede)
lige paa Nippet til at forplumre sig og
sige „Du" til hinanden. Kandarius.Garni-
sonsliv.(1900).237.

\\ {jf. ty. sich verplem-
pern, forelske sig uoverlagt, letsindigt, sv.

dærvede og forfalskede, at de blive til en 10 dial. forlump(r)a sig, begaa en bommert,
virkelig Gift . . Thi det er ikke Vinen
alene, som nu om Stunder forplumres.
PAReib.VS.91. VSO.

2) overf., bringe ud af den normale til-

stand; bringe i en uordentlig forfatning, i

forvirring olgn. 2.1) O gøre (en lystfølelse

olgn.) mindre ren ell. ublandet; virke
forstyrrende paa; gøre skaar i. *Fan-
den, som man veed, fast aldrig slumrer,

|

Vor Jeppes Fryd igien endeel forplumrer. 20

Bagges.ComF.I.90. den nyfigne, selvkloge
Phantasie (kan) ved at fremstille os Tin-
gene anderledes end de ville komme, for-

plumre os Nydelsen. Blich. (1846). 11.161.

(han) kan blive mig en slem Karl og for-

plumre alle mine Vdsigter. Nyt theol.Bibli-

othek.XIX(1831).142. 2.2) C3 m. h. t. en per-

sons forestillingsvirksomhed (sansernes, aands-
evnernes brug) ell. optræden (talen, handlen).

„komme galt af sted", faa barn uden for
ægteskab; „i daglig Tale." FSO.) f (paa ube-
tænksom niaade) indlade sig i et uhel-
digt forhold (til en kvinde). Han har nu
forplumret sig med en gemeen Skiøge.
VSO. 2.4) (Jf. forbumlet olg^i.) f Han, hun,
seer noget forplumret ud, siges om den,
hvis Udseende røber Udsvævelser i Drik
eller anden Uordentlighed. FSO.

CP Forplumring^, en. (1. br.) vbs. til

forplumre; ofte som udtr. for den fremkomne
tilstand. || til forplumre 1.1. Ved Forplum-
ring bliver Øllet tykt og uklart. FSO.

||

til forplumre 2.2. Fornuften er i Forplum-
ring. Pram.fSwn^'es^.FZjf.i 9^. Der er kom-
met en Forplumring i Tingene. FSO. For-

Elumringen af fordums klare Opfattelser,

ammenblandingen af Tanker fra nær og
tiern. TroelsL.XlIL93. jf.: *en Rokken af

II
m. betegnelse for forestillingsvirksomheden 30 det Hele | Og en Forplumring af dets

olgn. som obj.: forvirre; forstyrre. *Hun
kan hexe,

|
Hun Sands og Mæle rent for-

plumred mig. Zetlitz.(Rahb.Tilsk.l798.154).

(han har) forplumret min faste og rolige

Tankegang med hans formaledidede Pa-
renihesev. Blich.VP.69. *Han forplumrer
vore Hjerner,

|
Med sin slemme Spaadom.

Rosenhoff.Digte.(1842).300. ||
m. obj., der be-

tegner genstanden for tænkning olgn.: gøre

Dele (o: ved jordens undergang). Hrz.D.IV.
"^3-

\\ Cif' forplumre 2.8) om fejl, begaaet
ved jaskeri, overilelse olgn. af de mange
Feil og Forplumringer, der bleve be-
gangne her, lærte jeg, at disse flyvende
(0: hurtige) Hoveder meere zire end nytte
en Stat. Bagges.NK.251.
forplnske, v. [foir'plusga] -ede. (af

VI. for- 2.1 (ell. 5) og pluske ell. snarere

uklar, ulogisk, uden egl. mening. For 40 dannet af forplusket; nu næppe br.) d. s. s.

at faa et sprogligt Udtryk renset, forplum
rede man (0: i en ordinans) et Retsbegreb.
TroelsL.IX.201. den rationalistiske Theo-
logi . . forplumrede Spørgsmaalet om Men-
nesketsYHie.EmilRasm.F.359. || (jf. bet. 2.8;

nu næppe br.) m.person-obj.: berøt^e (en) san-
sernes og aandsevnernes fulde og normale
brug; forvirre; forstyrre. Han blev saa
forplumret deri, at han hverken vidste ud

forpjuske, sæt mig først Klrandsen tUrette.
— Du har ret forplusket mit Haar! 5trcfe.

11.22. VSO. forpln!^ket, part. adj. [fmr-

•plusgaf] (af VI. for- 2.3 (ell. 5) og part. adj.

plusket (af pluskej; jf. forpluske; „dagl.

Tale." MO. „Talespr." Levin, nu kun dial.)

d.s.s. forpjusket. Moth.^F425. *see mit Haar,
der alt forplusket hænger, ( er fuldt af

lis. Haste.BD. 194. Blich.in.362. en for-

eller ind. FSO. (jeg) har rimeligviis ved 50 pludsket Blaartot. Bredahl. IV. 58. forplu-
,. j.rT_._ -,._,. -jx-__i .T^._- rr,,T._,i g^g^g Fier. Goldschm.VII..362. Pigen vil

komme til at se lidt forplusket nd. Etlar.

SB.140. Feilb.

for-pleje, v. vbs. -ning (s. d.). (landbr.,

dial.) pløje aavending (efter pløjningen af
selve ageren og med plovfurer paa tværs af
denne). FrGrundtv.LK.243. -plejning^,
en. flt. -er. (vbs. til forpløje; landbr.) d. s. s.

Aavending (jf. Forager^. MO. (hesten) for-

60 langte en Frist i Vendingen ved Forpløi-

ningen. Gjel.B.114. Pont.FL.224. LandbO.
11.211. Esp.84. Feilb. om et smalt stykke

hedejord, der er oppløjet for at standse en
hedebrand: Hedebranden ved Sønder Om-
me blussede atter op i Gaar; Hvirvelvinde
førte Gnister over Forpløjningen og an-

lidtUrimelighed forplumretDem.KMRahb
121. *denne Lykke giør mig reent for-

plumret. Oehl.A.96. Peter (forplumret, gjen-
nemløbende Brevet). „Brevet — ja, det er
mit Brev — Men saa forstaaer jeg ikke."
Hrz.V.254. 2.3) (nu 1. br.) refl..: ved mangel
paa aandsnærværelse, kløgt olgn. komme til

at bære sig forkert ad; begaa en bommert;
forløbe sig (især i sin tale). At forplumre
sig i, med en Sag. MO. Hun vidste . ,

gjerne at tage Ordet, naar han forplum-
rede sig, Ing.LB.II.95. *(du) rødmende for-

Elumrer dig og tier. Hrz.D.I.103. Der har
•e forplumret Dem ganske artigt . . Tyd-

ske Damer . . ere sensible som bare Fan-
den. CBemh.IX.244. Kredsskole-Inspektor
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tændte Hede og Mose. DagNyk"/il921.4.
sj>.4.

For-post, en. [V.U] 1) (H eU. ^) frem-
skiidt vagtstilling foran en hær (flaade), der

har indtaget en fast stilling over for fjen-

den, (især styret af præp. paa.). (han) stødte

tiJ O. S., der sad som paa Forpost. Schand.
TF. 1.123. Kompagnier af 18. Regiment,
der stod paa Forpost, gjorde nogen Mod-
stand. NPJensen. Kampen om Sønderjylland.

IV.(1914).29. Torpedobaaden er paa For-
post. ScAtfWer.JfarO. Det var paa saadanne
smaa Gangere (o: heste) vore Forfædre
berejste Landet efter at de længe nok
havde ligget paa Forpost ved Kysterne
(d: været kystboere). JVJens. A. 1. 84. 2) H
soldat ell. (især i flt.) troppeafdeling, som er

stillet ud paa den yderste, fjenden nærmeste
post for at holde øje med fjendens bevægel-

ser, afvise eventuelle mindre, indledende an-
greb olgn. hånd (befalede) Gert Rantzov at

rykke forud udi Veyen . . til at bemæg-
tige sig nogle For-Poster. SZan^e. C/jr/K.

297. Kongen, klædt som en Bonde, gik
imod den fiendtlige Leir, yppede Klam-
meri med Forposten og blev dræbt. Schyite.

(Rahb.LB.1.383). Forposterne trak sig nu
tilbage gennem den befæstede Stilling. NP
Jensen.Kampen om Sønderjylland. IV. (1914).
31. om dyr: Gemserne vare kloge, stillede

deres Forpost nd. ECAnd.VII. 204. D GJ

overf, dels om hvad der har en særlig frem-
skudt beliggenhed: Naar man kommer lidt

udenfor Byen mod Øst, opdager man alt

i det Fjerne de fremskudte Forposter af

Apenninerne. Hauch.MfU. 150. I Hjærtet
af Rusland . . ligger det meUemrussiske
Industriland med Forposter ud til forskel-
lige Sider. ChrReventloic.Rusland og Russer-
ne.(1916).72. dels om hvad der indtager en
særlig fremskudt stilling, især som forkæm-
per for noget nyt: Geneve stod . . under
Indflydelse af Minderne fra den Tid, da
det var Protestantismens Forpost. Høffd.
Rousseau.(1912)J23. Minoritetens fremskud-
te Forpost (paa Ejdsvold 1814) blev . .

Nicolai Wergeland. HSchwanenflugel.Wer-
geland.(1877).16. (Karel van Mander) til-

hører jo den gode Tid, som hans Bedste-
fader ikke opnaaede at se. Den havde
vel allerede sine Forposter fremme i den
gamle van Manders Levedage. KMads.HM.
207. Under begge Kampene for Slesvig
har Danmark ikke haft nogen mere tro,

frivillig Forpost mod Syd end Carl Bagge-
sen. jSZaum.iSfc.44. -post-, i ssgr. (især H
ell. ^) af -post 1 ell. 2, fx. Porpost-baad,
-fægtning (Ing.EF.VIII.169), -kommander,
-kompagni, -krig, -krydser, -kæde (MR.1S22.
76. KLars.TreMænd.(1918).40), -linie, -skib,

-stilling, -tjeneste, -vagt ofl. -pote, en.
Winth.Morsk.112. JVJens.Sk.l48. (spøg.) om
et menneskes hænder: Oehl.Robins.130. (man-
den) rystede trudselfuldt sine tykke For-
poter frem for sig, dundrende i Ræk-
værket AKohl.MPJII.328.

t forprakket, part. adj. {dannet af
VI. for- 2.3 0^ prakke) forarmet; for-
gældet. Moth.^F42o. VSO.
For-pranff, en (Moth.^F425. VSO.

MO. D&H.) ell. et (Riget.*hl911.4.sp.6).
[V.2,i] {glda. d. s.; fra mnt. vorprank, af
mnf. prangen, s« prange; bruges især i ubest.

f.; nu 1. &r. i rigsspr.) betegnelse for det fra
DL.(3—13—26) tU næringsloven af 1857

10 forbudte opkøb af varer uden for torvet eU.

før torvetid (med det formaal at forhøje pri-

serne for køberne eU. nedsætte dem for sæl-

gerne); forkøb (1.2). Ingen . . maa bruge
noget Kiøbmandskab paa Landet og i

Landsbyerne tU Forprang med Alne, Maa-
de, eUer Yægt.DL.3—13—24. MR.1735.
615. Forprang eUer utilladeligt Forkiøb
paa Landet er, naar nogen . . som ei der-
til Kgl. Privilegium og Tilladelse haver,

20 paa Landet hos Landmanden . . opkiøber
Kom. Forordn.*^/el741. Den, der forvolder
Dyrtid i Byen ved at gjøre Forprang, skal

miste Ha3inden.Ing.EM.III.69. KrErsl.
(DanmRigHist.Il.484). Forhandelen med
Heste, det saakaldte Forprang, har været
ualmindelig livligt . . Efter tre Dages For-

Erang . . begynder paa Søndag det egent-
ge 2 Dages Marked i Hjallerup. Poi.*V6

1913.1. Han vilde nok levere Brød der-

30 hen, men ikke tU Forprang. Kvæmd. bil-

Udi.: Snakken anticiperer den væsentlige
Talen, og Reflexionens Yttring svækker
ved Forprang Handlingen. Kierk. VIII.91.
-prang^e, v. [V.2.i] (nu næppe br.) drive

forprang. vAph.(1764). -prang^er, en.
[V.2.1I (nu 1. br. t rigsspr.) person, som dri-

ver forprang. Høkkere og Forprangere,
som Landet omløbe. DL.3—13—26. vAph.
(1759). Naar Forprangere blive opdagede,

40 maa de betale store Bøder. VSO. En For-
pranger er en Mand, der køber paa Tor-
vet for atter at sælge paa samme Torv.
Pol.^*U1902.1.sp.8.

forproppe, v. [fmr'prmba] -ede. vbs.

-else (VSO. MO. S&B.). (jf. ty. verpfrop-
fen; nu 1. br.) proppe (stoppe, fylde) tU
overmaal. At forproppe en Pølse med . .

Rosiner. VSO. spec: stoppe (en) med mad.
Moth.^F425. (min) Bedstemoder . . forkiæ-

50 lede og forproppede mig. RaW). E. 1. 13.

D&R. overf.: *Mand slænger og mænger
i Verden sig ind, | Forpropper og stopper
det joordiske Sind.LThura.Poet.123. Fruen-
timmer, som ikke blive saa forproppede
med Ord, faae . . Leilighed til ved udvik-
ling at danne sig Begreber, som faae mere
Overeensstemmelse med hinanden. jBaA6.
Tilsk.1791.515.

forprygle, v. [f(or'pry'(q)l3) -ede. (jf.
60 ty. verpriigeln; nul.br i rigsspr.) gennem-
prygle, (især i perf. part.). Jeg erindrer
mig, at udi min Skolegang vare tvende
Disciple, hvilke ingen Discipline kunde
bide paa, saa at de gandske forpryglede
omsider bleve dimitterede. Holb.MTkr.304.
det meest udslæbte Bæst, som daglig for-



767 Forpræmie forpustet 768

trælles, forprygles og hungrer, skyer Bø-
den. Eilsch.FhilBrev. 78. Aarestr.24?. 'der
var nok af

|
De pæne Børn i Verden,

|

De stille, forpryglede Drenge. Drachm.D.
128.

II Qy.) medtage; mishandle; ud-
matte. Feilb.

For-præmie, en. [V.2.i] Y en ved af-
slutningen af en terminsforretning fastsat

sum (præmie), som køberen skal betale, hvis

de i den italienske Forpupning. ^Marfs.
SS.36. i enkelte af (Hauchs) Digte . . er
der ikke Spor af den romantiske Forpup-
ning. JBorup. Litterære Udkast. (1910). 98.
forpuppe, V. [foor'puba] -ede. vbs. -ning
(s. d.). (fra ty. verpuppen) re/l. 1) (zool.) om
larve: blive til puppe, en Deel af Flue-
larverne forpupe sig . . i deres Larvehud.
Lutken.Dyr.^371. BMøll.DyL.lII.265. de

han, naar likvidationsdagen kommer, ønsker lo talrige smaa Snyltelarver (borede) sig ud
at træde tilbage fra handelen. Hage.^795. I.

-prove, en.[V.2.i] (isæruniv.)(mindre) fore-

løbig eksamen ; forberedelseseksamen. Hjælpe O.
Eksamens anden Del falder i en Forprøve
og en Slutprøve. TJnivA.1913114.863.

II. t forprove, v. -ede. {af VI. for- 5
og prøve, vel under paavirkning af forsøge

;

sj.) prøve; forsøge, forprøv ikkun selv

og spørg en ad. NvHaven.SvarpaaAvis-skri-

og dannede i Forening det lille Spind,
hvori de forpuppede sig og hvori de sand-
synligvis overvintre. ^rew.i)iS^.599. 2) O
overf.: forvandle sig; skjule sig; for-
mumme sig. i dette Øjeblik . . fremtraadte
i hendes Ansigt hint uskjønne . . Udtryk
som af noget Sammentrængt eller Forpup-
pet. ThomLa.F.175. (forfatteren) forpupper

sig som Pseudonym under Mærket Theo-
verens Anmærkninger.(1741).l2. Eøysg.lPr. 20 doras.Ipsen.LF.12. hans Menneskelighed
21. Jeg har forprøvet det med et barn
paa sex aar. sa.2pr.9.

forpndre, v. [fmr'puå'ra] -ede. (ænyd.
d. s. (perf. part. som adj.J; nu sj.) pudre
(stærkt). En forpudret eller med Hvede-
meel bestrøed Cavalier haver intet at be-
breide en sminket 3omii\ie.Holb.Ep.II.411.

refl. : *en forlibt Person . . | Som udi Klæ-
der sig forpuddrer og forgylder. TForw?.

Sat.33.

I. forpoffe, v. [fmr'pofa] -ede. vbs. -ning

(s. d.). (fra ty. verpuffen
; jf. VI. for- 1 og

puffe; især kern.) 1)m/r.; forbrænde ved en
svag, langsomt forløbende elisplosion; deto-
nere (I), smeltet Salpeter, hvormed man
har ladet forpuffe lidt ^\ove\.vAph.Chym.
11.247. Sal.WIII.499. billedl: Hvad der .

.

havde samlet sig hos ham af aandeligt
Sprængstof, forpuffede (o: udløstes) i det

kan forpuppe sig i gejstlig Værdighed.
AGnudtzm. (Dag Nyh.Vi2l905. 1. sp. 3). jf:
*Hans tyst forpuppede Længsel

|
fløj ud

over Vandenes S-pei\.JVoeler.GermandGla-
densvend.(1918).34.

forpurre, v. [fmr'pur'a, -'por'a] -ede.

vbs. (sj.) -else (S&B.) ell. (sj.) -ing (Saaby.''),

(fra nt. verpurren, tilstoppe (et hul olgn., ved
mislykket forsøg paa at udrense det; jf. pur-

30 re^, overf: forkludre (en sag); dagl. (jf. MO.
Levin.), især spøg.) i) (nu næppe br.) brin-
ge i urede, i forvirring. Netop det for-

purrer mig den hele Lære. Bagges.(MO.).
*En Følelse, jeg før ei kiendte . .

|
En

selsom Tankernes Forpurren fs: forvirring)—
I
En svimmel Utaalmodighed. Æa^^es.

11.263. 2) bevirke, at et forehavende ikke

bliver til virkelighed; forhindre; især om
tilsigtet forhindring af en andens planer:

sommerlige Friluftsliv. Pon<.iP.FJ/.-25. 2) ^a „sætte en pind for". Cit.l771.(Gadeordb.^

(nu næppe br.) trans.: lade forpuffe (1).

At forpuffe sit Kruå.MO. S&B. overf:
forpuffe sine Vittigheder (spilde dem, hvor
de ingen Virkning giøre). JfO. II. for-
puffe, v. [fcor'pofa] -ede. {af VI. for- 2.1

og puffe; jf. I. forpuffe; sj.) give gentagne

puf, stød. (især i perf. part.). Drengen blev
forpuffet nok, inden han slap ud af Træng-
selen. MO. D&H. Forpufniuff, en. flt.

422). Tyrrhenerne (havde) i Sinde at an-
lægge en Koloni der, men det forpurrede
KaTched.onierne.Grundtv.HV.I.172.åetmaa.
forpurresi Det kan vi aldrig tillade I S^rz.

C.34. Kaalund.278. Hans Hensigt at gaa i

østerrigsk Tjeneste blev forpurret ved den
Beslutning, han fattede, at deltage i Kri-
gen mod Napoleon. Brandes. IV. 387. Du
skulde tage dig lidt i Agt for at forpurre

-er. {vbs. til I. forpuffe; især kem.) svag, so en god Handel. Gjel.R.141. (han) vil gøre
langsomt forløbende eksplosion; detonation
(1.1.1). vAph.Chym.1.437. ere (vinaandsdam-
pe) forud blandede med atmosphærisk
Luft, skeer Forbrændingen med Forpuf-
ning.Brændeviinsbr.l. Er du ganske vis

paa . . at der (o: ved den kemiske proces)

hverken var noget Knald eUer Forpufning,
dengang det forandrede ¥ax\e? Bergs.GF.
11.258. SaUYIIL499.

mig Følgeskab. Det fik jeg dog forpurret.

Pont.LP.IV.12L
\ forpusite, V. {dannet af forpustet)

refl.: blive forpustet (ved at skynde sig).

Man skylder Den, som kommer for sil-

digt . . den Opmærksomhed, at man ikke
bier efter ham. Naar det er almindelig an-

taget, da ængster Ingen sig eller forhaster

og forpuster sig, som ved Ophold er ble-

Forpupning:, en. vbs. til forpuppe. 1) 60 ven hindret fra at komme i rette Tid, Sibb.

(zool.) til forpuppe 1. S&B. Hos de man
ge Fluer fortykkes Larvehuden' umiddel-
bart før Forpupningen. SaZ.7Z.50<2. Frem.
DN.626. 2) O overf., til forpuppe 2: for-
klædning; klædebon, (den nederlandske
malerkunsts) Kraft laa bundet og slumren-

11.56. forpustet, paH. adj. [f»»)r"pu(')-

sdQt] {af Yl. for- 2.3 og puste; j/i. forpuste

samt mnt. (sik) vorpusten, ty. verpusten i

bet.: puste ud, faa vejret igen) nær ved at

tabe vejret af stærk løben olgn.; aan de løs

(1). ChrBorup.PM.283. et ungt Menneske,
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der løb og var ganske forpustet. PÆHeid.
SkJ.38. Det arme Menneske havde haft

saadant et Arbeid, at han var endnu gan-
ske forpustet. FGuldb. Vennen paa Re%sen.

(1814).64. 'skal det lykkes (o: at blæse aan-
der bort), maa man blæse til,

| Og bliver der-
ved sagtens saa forpustet. Grundtv.PSJV.
397. de andre Cheste) vare forpustede og
snappede efter YeiTet.Holst.Napol.137. *De
holder af at dandse? Adam spør* — | O,
næsten meer end jeg det sige tør! | Gi'er
hun tU Svar med lidt forpustet Stemme.
FalMJV.244. Hendes Stemme lød helt

stakaandet, ligesom forpustet JafcÆhuJn.
170. jf. (sj.) Forpustethed. S&B.
forputte, t;.[f(i)r>pud3] -edc.(oftestimere

fortroligt sprog og iscer m. h. t. mindre væsener
eU. ting) med forsæt ell. i tankeløshed olgn.

putte (noget) til side; skjule; gemme;
forlægge. VSO. Saadan en Smule Seddel
lod sig dog vel skjule? . . Kunde den ikke
forputtes mellem Frugten? FGuldbJlM.35.
Det maa være et Slags Smøge, hvor han
har forputtet en lille Veninde. Oversk.Co*n.
IV.58. (fem) Sparekasseboger, forputtede
i . . Sprækker. Pon/J^J.4^. jf.: idet Trop-
pen gik ham forbi, forputtede (o: under-
trykte) han Smilet og bøjede respektfuldt
sit . . Hoved. smst. 300. y nu især refl.:

skjule sig; gemme sig; forsvinde (et eU.

andet sted lien), (du) maa have vidst at
forputte dig etsteds her i Skibet. Blich.II.

50. Kierk.X.207. (de) forputtede sig i Hast
bag Snedriver og Buske. Pont.LP.1.34. der
sk^ godt Samarbeide til mellem Jæger
og Hund, for at Tredækkeren ikke skal
gjøre Nar ad dem, forputte sig i det lange
Xjxais. Bogan.II.12. Byen, der laa dér og
forputtede sig bag de gamle Volde. ifo^.
BT.22. udenfor Huset stod han et Øjeblik
ubeslutsom — saa forputtede han sig ind
i en Gyde. Th\iJensJ.79. | (1. br.) i perf.
part.: som har forputtet (gemt) sig. den for-

puttede Hare. £/tcA.IF.66. Kongen . . sad
forputtet bag et af Gardinerne i Logen. Fru
Hetb.BJl.77. (de) havde den st«rste Møie
med at finde min i Bjørneskind forputtede
Person. ABosenk-ilde. Anders Tikjøb. (1861). 1.

For-pntter, en. {spøg. omdannelse efter

Forlader; jceg.) forladegevær. Det var i den
Tid, da Baglademe vandt almindelig Ind-
gang. Da mødte en konservativ Jægers-
mand tU sidst ene med sin gamle Forput-
ter. VigMon.HJJ.39. smst.187.

forpæle, v. [foor'pæ'la] -ede. vbs. -ing

(s.d.). (j/. /y. verpfåhlen ; /. &r.) omgive med
pæieværk;pali8adere.S&B.Forpæling,
en. {ænyd. d. s.; jf. tg. verpfahlung; især iii,

L br.) vbs. til forpæle ; konkr. : system afpæle-
værk sotn dæmning eU. befæstning ; palisade-
værk. MilTeknO. Floden var . . spærret
med Jemkjæder og Forpælinger fra den
ene Bred til den anden. HistArkiv.II.210.
Indbyggerne . . anlagde en ForpæUng .

.

fra Kysten til Eskildsø for at forhindre
Sørøvere i at hærge Kjsten. BothJ)J.62.

G) forpoble, v. [fmr'pø-'bla] -ede. vbs.

-•"?• Uf- ty- verpobeln; sj.) gøre tU pøbel;
gøre pøbelagtig; forsimple, 'skønt hun
forpøbled sin Stil

| med undertrykte Smil.
SophClauss.T.31. en Forpøbling af den of-
fenlige Tone og Tænkemaade. KtiMndÆS.
309.

O forraa(;e), v. [f(o"rå'(8)] -ede. vbs.

-else (Brandes.VI.672). « S&B.;
jf.

ty.

joverrohen; 1. br) gøre raa; brutalisere
(2). Brandes.VIII.506. (han) var ung og
køn og ikke — forrz&et. EBrand.UBJ16.
disse Skuespil . . havde en ganske forfær-
delig forraaende Indiljdelse. HOLange.
KampenmodSmudspressen.(1908)J8. Fattig-
dom forraaer! OlgaEggersBosenberg. Penge.
(1905114.
L For-raad, et [V.2a] (jf. æda. for

rath (SkLov.(Schlyter)J54), forsæt, overlæg,

20 no. fyreraad, forebbig beslutntng, mnt. vorrat,
raadsiagning forud, beslutning; egl. sa. ord
som n. Forraad; nu kun dial.) raad, som
gives forud (før det er for sent) (mods. Efter-
raad^. t ordirpr. var forraad saa gode som
bagraad (elL efterraad. VSO.), da for ingen
ilde olgn. Mau.7o84. jf. Feilb. | (jy.) ud-
vej, raad for (noget). MDL.682. FeUb.

II. Forraad, et (Langehek.Breve.284.
Eic.VIII.102. Hedebogen.(1909).37), f en

30 (Moth.'F42o.Etr.VI.63. OehLVIIlJ64. VSO.
Hauch.MS.132). [if(n(r),rå'd] flt. d. s. (ænyd.
d. s. (fk. og intk.); efter mnt. ell. hty. vorrat
(m.); jf. V, for- 2a og Raad t bet. „midler,

som staar til ens raadighed" ; jf. I. Forraad;
1. br. m. efterhængt art. ^Forraaden: NehJ2.
44(Chr.VI). Slange.CkrIV.892. MynstJ>ræd.
1.327); især O)

1) større eU. mindre mængde af noget, som
man venter at faa brug for, og som man

40 derfor har samlet (opsparet olgn.) til at tage

af i fremtiden; forsyning; beholdning
(2) (ofte m. arten angivet ved præp.-led (iscer

af, sjældnere paa^ eU. (bibl., sj.) ved gen. (Ps.

105.16)). 1.1) om (en persons) ejendele, varer,

produkter olgn. Af Begravelse Vers er For-
raad (i skuffe) Num. 5. Holb.LSkJV.3. Jeg
har for nærværende Tid Forraad (o: af
penge) til det Nødvendigste, omtrent i et
halvt Aar. Eic.VIII.195. en Huusbonde,

50 der bringer frem af sit Forraad (Chr.VI:
liggendefæ^ Nyt og Gammelt. Matth.13.52.
det er paa Hældningen med vort Forraad.
Ludv. især om levnedsmidler: vilde Dyr
havde fortæret min Forraad af Mad og
Drikke. RobinsonJ.87. *I et Kammer, hvor
jeg vidste, | En af Klostrets fromme Fædre

|

Havde Forraad, ind jeg stial mig. | Otte
fedede Kapuner | Hang i Kamret. JJrzJ).
11.67. i den belejrede by fandtes store

6D forraad af kom
j | biUedl. ell. overf., om

aandsevner olgn. I saadanne Selskaber har
jeg ved en lang Øvelse samlet en ypperlig
Forraad af Erfaringer. JSne«dJ^.550. Lidt
Taalmodighed giør enhver . . vel i at tage
med — og jeg har intet derimod, om man
endog forsyiier sig med sin hele Forraad.

V. Keatzjrkt s/l 192S 49
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Bagges.L.I.xxnn. Hun følte, hun havde
et dybt gjemt Forraad af Ømhed i sig.

Schand.lF.31.
|| (foræld., m. overgang til bet.2)

om personer ell. ting, som forefindes i mængde
(og som er brugelige til et vist formaal). udi
Landet er ikkun liden Forraad paa Teyl
og Steen. Holb.Herod.343. vilde man be-
tiene sig af (o: paa scenen fremstille) .

.

Cancellie-Raader, hvorpaa vi have nogen-
ledes Forraad, vilde det end give meere
Opsigt. sa.Ep. V.28 (jf. Budde.F.85). Maynz
har en overordentlig Forraad af (nu alm.

:

rigdom paa^ store . . Bygninger.Ba^5res.i> F.

IX.lll. 1.2) (jf. mnt. im vorrade, ty. im vor-

rat; nu næppe br.) have, være, samle
(Kraft.(Rahb.LB.I.14)) i forraad o: paa
lager, i behold, til rede olgn. jeg vil sige

til min Siel: Siel, du haver meget Godt
i Forraad (1907: mange gode Ting lig-

gende) til mange Aar. Luc.12.19. Jeg har
adskillige Historier i Forraad, som . . vil

tiene til at besvare dette Spørgsmaal. Ew.
VL57. af de fleste (bøger) ere der endnu
Exemplarer i ForraaJi. Heib.Pros.X. 552.
(selv) det mest trofaste Fruentimmer af

husmoderligt Instinkt (vil) gjerne . . have
en Elsker i Forraad. Goldschm.1.309. MO.
jf. (sj.): han spaaede Misvæxt, og for-

manede Folket til at være i Forraad (o:

være forsynet med de nødvendige beholdninger

af levnedsmidler, være i forhaandenJ.Crrundtv.
Saxo.III.293.

2) t rigelig forsyning; overflødig-
hed (j/.Forraadshornj. Vores Historie, saa-

vel den Verdslige, hvoraf vi have For-
raad, som Kirke-Historien, hvorpaa vi i

vort Møderne-Maal have Mangel, er ikke
saa fuldkommen, at den jo endnu, og saa
længe Verden staaer, kand rettes. Lange-
bek.SA.43. || konkr., om det, der er overflod

af: 'Velstanden — see, hvor yndefuldt
den kommer I . .

|
Hornet (o: overflødigheds-

hornet) i Haanden moderlig den tømmer,
|

Forraaden strømmer. CFrim.(Bahb.LB.IL
320).
forraade, v. [fm'rå'Qa] (præs.:) For-

T&kdeT. Høysg.AG.29. præt. -te [-'rå'rfa] ell.

t -de (Matth.26.25(Chr.VI). Holb.Kh.80.
Rahb.PoetF.IL33) ell. (poet., si.) -ede (jf.
OeJd.HE.135); part. -i [-'rå-'rf], (nu kundial.)
forraad (Holb.Usynl.1.2. jf. Feilb.) ell. (nu
sj.) -et (Holb.DH.I.412. PAHeib.Sk.1.332.
Crylb.X.146 ) ell. (nu næppe br.) -en (fk.)
(Holb.Kh.681). vbs. -else (s. d.). {glda. for-

radhe, æda. (perf. part. ) forrad (Brandt.LB.
58); fra mnt. vorraden (hty. verratenj;
grundbet. : ødelægge ved at raade, raade falsk;

jf. Forræder(i))
1) (dial.) raade ell. overtale til noget for-

dærveligt; forlede; forføre. MDL. Feilb.

2) O optræde troløst over for (en, som
man hidtil har staaet i venligt forhold til);

svige; svigte; vende (en) ryggen; ogs.:

paa troløs maade bringe en ell. noget i an-
dres (fjenders) vold. den Herre Jesus i den
Nat, der han blev forraadt, tog Brødet,

takkede, og brød ået.lCor.11.23. hvad ville

I give mig, saa vil jeg forraade Eder ham
(1907: forraade ham til eder)? Matt.h.26.

15. mit udi hans Seyervindinger blev hånd
forraadet, og omkommet af sine egne. Holb.
Intr.1.89. *bli'er (du) af Fjender spottet,

|

Af Venner selv forraadt,
| Du skal det

lidet agte,
|
Naar Du Dig selv ei sveg.

Hauch.SD.I.221. Den, der under en ud-
lo brudt Krig til Fjenden forraader Fæst-

ninger eller andre Forsvarsposter .. straffes

paa Livet. Lov"'hl866.§74.

3) O give (noget) til kende; røbe. 3.1) t

fjendtlig hensigt meddele en viden. Moih.^F
425. han vilde forraade hans hele Forsæt,
dersom han ikke stod deviTa.Eio.V1.197.
en Ven, om hvem man med Sikkerhed
veed, at han forraader Alt hvad man be-
troer ham. Kierk.VI.231. „De vil . . sælge

20 Fædrelandet tU Tysken .
." „Han skal luk-

kes ind i Hovedstaden ved Nattetid, naar
vore egne sover" . . „Ja . . de har for-

raadt at Nøglen ligger under Maatten."
AndNx.PE.Il.210. 3.2) (især poet.) uden
forestilling om ond hensigt: meddele no^et,

som er skjult, hemmeligt olgn.; indvie i.

*Han vilde ei forraade,
|
Hvor godt han

vidste Alt. Winth.HF.78. forraade Dem mit
Hjertes Mening, det tør jeg ikke. Schand.

30 IF.102. jf.: *Tause Graner,
|
Før yndte,

nu saa græsselige Skygger,
| O viser mig,

forraader mig min Elskte (o: røb mig hendes

opholdssted). Ew. V. 70. 3.3) m. tings-subj.

:

tjene som ufrivilligt vidnesbyrd om noget,

som Jielst skulde være ukendt; afsløre (2).

lad ikke din egen Næse forraade Drukken-
bolten! -Breda^i./J/.ifi^. *Din Rødme og din
Taare dig forraader. PaL¥.Z7..3(?5. Haand-
skriften . . vil forraade Eiermanden. Kierk.

40 VI.180. *De lyse Handsker forrådte et

Par
I

forfinede Damehænder. Blaum.AH.
30. jf. (sj.): *Thors Frygt og alt forraader
(o: varsler om) større Fare. Ew.V.2 8. 3.4)

om ytring olgn.: være vidnesbyrd om
visse aandsevner, følelser osv. (som hidtil ikke

har været kendt); lægge for dagen; godt-
gøre. Hvilken Mistanke forraade disse

Forestillinger! J??f.2/Z.i.58. Værket for-

raader for megen philologisk Dannelse,
50 til at det kan være af en Theolog. Kierk.

XIII.410. han lyttede efter ethvert Puls-

slag, der kunde forraade, at noget nyt
fødtes i ham og om ham. VilhAnd.G.40.
(sj.) m. person-subj.: samme Mand (vilde)

forraade videnskabelige Kundskaber, hvor
han ingen havde. Oehl.Er.I.180. || refl. (hen-

des) Dannelse . . forraadde sig . . ved det
smagfuldeste Valg af Udtryk. Rahb.ProsF.
11.78. e. br.

60 t forraadeliff, adj. {rimeligvis efter

nt. verrådlik, forrædervik, usikker, (meget)

farlig; se forrædelig; jf. Forraadelse 2) egl.

:

forræderisk (1); farlig; skadelig; for-
dærvelig, ieg holder slige Poster .. ufor-

nødne, ia for de fleste unge Mennesker,
der ikke veed at holde deres Begierlig-
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hed i tømme, i mange Henseender heel
iorraadelige. Langebek.Breve.l5. Det er me-
get forraadeligt for unge Mennesker at

søge slette Selskaber.FSO. MO. Hun sang
. . „Rendsborg! o Rendsborgl du forraade-

lige Stad! | Du har forlokket saa mangen
brav Soldat .

." Uden at ane nogen Spaa-
dom . . i denne halvgamle Folkevise, nik-

kede han til Uidkepigen. Ing.EF.VI11.34.
Forraadelse, en. (cmyd. d. s.; vbs. iil

forraade) 1) (Q), nu sj.) som vbs. H iil for-

raade 2. Hans Prædiken handlede om Chri-
sti Forraadelse ved Judas. FSO. Danmarks
Forraadelse tU Tydskland. Grundtv.Dansk.
1.77. H tH forraade 3.i. VSO. for dette Navn
(o: forræder) maa han takke . . sin For-
raadelse af vort Venskabs Hemmeligheder.
PalM.IL.III.S14. 2) f mere konkr., om hvad
der volder skade; fordoérv. der er ingen større

Forraadelse i et Huus, end langt Brænde.
Ew.IV.230. der er ingen større Forraa-
delse i Krigens Tid, end at sove Frygten
bort. anindtv.Saxo.1.73. MDL.
t forraadiff, adj. (ænyd. d. s. i bet. 1;

fra mnt. vorradich (i bet. i) ell. hty. vor-
råtig (i bet. 2); til H. Forraad) I) om per-

son: som sørger for at have et forraad; for-
synlig; ogs.: sparsommelig. Moth.^F426.
VSO. Han er altid forraadig paa Penge, paa
Brænde. Jf£)L. j/. forraaden. Feilb. talem.:

Hun er forrådig som fompe, hun åd osten
og saltede valden. siges om en uforstandig
kone. Moth.^F426. Langebek.Lex.F313c. 2)

som der haves forraad af; forhaanden-
værende; disponibel. I dyre Aaringer, og
naar ingen TUførsel kan skee, maa man
gribe til det forraadige i Magasinerne. FSO.
forraadne, v. [fmirmo'na] -ede. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. forraadnes, sv. forruttna;

jf. forfule; nu 1. br.) (begynde at) opløses;

tilintetgøres ved at raadne (op); gaa i

forraadnelse. (iscer i perf. part. brugt som
adj.). Moth.^F426. Sæden forraadner af for

megen Fugtighed.FSO. vi kan komme til

at forraadne levende i (kongens) Fange-
taarne. Ing.KE.II.166. en Plantes Døen og
Forraadnen udbreder Vellugt næsten lif-

ligere end dens krydrede Aande. Kierk.IV.
362. ForslO. billedl: Er Fornuften Himlens
-Gave (bør vi ikke) lade den mulne, for-

jraadne, forvvsne. Suhm.1.290. Q dep. Holb.
Metam.23. fra det Dyb, hvor Ligene for-

xaadnes, stiger en forfærdelig St&nk.KMads.
HM.44.

II
part. forraadnet brugt som adj.:

raadden. Drikke-Penge for det Fad for-

raadnede Pærer, som vi fik til Foræring.
Eolb.Stu.1.4. (de afdødes) mishandlede Le-

femer ere endnu ikke forraadnede. 5itcft.

.474. Hrz.XI.252. (nu næppe bi:) overf.,

cm moralsk fordærvelse: Verden er fortabt,

fordærvet, forraadnet i sin inderste Rod.
E.auch.IV.417. forraadnelig:, adj. [fco-

Jrmd'nali] (sj.) som er tilbøjelig til at for-
raadne; (let) fordærvelige (2); forgænge-
lig. vApL(1764). Man maa ikke giemme
længe paa forraadnelige Ting. VSO. MO.

D&H. Forraadnelse, en. {ænyd. d. s.;

vbs. til forraadne) det forhold ell. den til-

stand at forraadne; ogs. mere Jconkr.: raad-
denskab; ofte (især (D) om det menneskelige

legemes forandringer efter døden. Holb.Ep.
11.101. mit Skiorte paa mit Legeme var
sort af Forraadnelse. Æreboe.203. *For Gra-
ven jeg ei mere bæver, | Mig skrækker
ei Forraadnelsen. Storm.S£>.506'. hos (tibe-

10 taneme) ansees det for en Vanhæder, at

overgive et Liig til Forraadnelse i Jor-
den. MoW.F.141. En skarp Grænse mellem
Gæring og Forraadnelse kan . . ikke gives.

Warm.Bot.393. jf: »Ud fra Forraadnelsens
Hjem jeggaaer ; I

ForbarmeisensHaand mig
kvæger. lng.RSE.VII.163. overf.: mange
Fænomener, tU hvilke Thomas i Tidens Løb
havde suget Had ind . . maatte falde, thi de
barForraadnelsensMærkepaa deres Ansigt.

20 Schand.TF.II.399.
j|
gaa i forraadnelse,

(begynde at) raadne. Æblerne begynde alle-

rede at gaae i Forraadnelse. VSO. (hertug)

Karls Lig blev senere fundet af Egnens
Folk; det var da allerede gaaet i Forraad-
nelse. WinkelHom. Overs. afSaxo.II.(1898).
292. se forraadnelse, (bibl.) om et for-

gængeligt væsen: tilintetgøres (ved forraad-
nelse); dø. du vil ikke overlade min Sjæl
til Dødsriget; du skal ikke lade din Hel-

» lise see Forraadnelse. P8.16.10. ApG.13.36.
Forraadnelse«-, i ssgr., hvoraf bl. a. er

udeladt -bakterie, -proces ofl. -feber, en.
(med.) en tidligere brugt fællesbetegnelse 'for

forsk. tarminfeKiioner (især: tyfus). Tode.ST.
11.17. (h-undtv.Saxo.IlJ227. MB.1823J98.
MO. (vet.:) MøUHJI.39.
Forraads-, t ssgr. ['f(n(r)|rå'3s-, 'fm-

rå(3)s-] a/II. Forraad, iscer i 6€M.i.t-hom,
et. [2] overflødighedshorn. *et Forraadshorn

40 nedvendte | Sin gyldne Aabning, og paa
glade Land udsendte |

Held, Gods og Frugt-
barhed. StormJ>D.27. -bni*, et. (nu 1. br.;

jf. -kammer^. Fører al Tienden til For-
raadshuset, at der kan være Spise i mit
Huus.3faZ..3J0. Ew. VII.129. JVJens.CT.40.
-kammer, et. (især [Ø) rum, hvori man
gemmer sine forraad, især af levnedsmidler

(jf. Fadebur 1). (han) gik ind i Kongens
Huus, hen under Forraads-Kammeret, og

50 tog derfra nogle gamle Pjalter og gamle
Klnåe. Jer.38.11. *l et Forraadskammer var
du?

I
Otte fedede Kapuner

|
Hang i Kam-

ret Hrz.D.II.67. han kunde være lav nok
tU ved Aftentide at liste sig ind i Rek-
torens Forraadskammer for at bide Enden
af tre Tønder Vinterpærer.5er^s.Gi^.I.577.
Pont.LP.VIII.230. jf. (bibl): (gud) gjør
Lynene til Regn, han udfører Veiret af sine
Forraadskamre. Ps.135.7. H O billedl. : sted,

60 hvorfra man forsyner sig med forraad. Natte-
frosten . . luikede for Vadefuglenes For-
raadskamre (o: søbredderne olgn.). NaturensV.
1914.204. den øvrige Verden . . er jo i høj
Grad Forraadskammer for Ententen baade
med Hensyn tU Soldater, Penge, Materiel
og Livsfornødenheder. ChrBeventlow.Kri-

49*
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genogvi.(1916).42. -næring, en, (bot,

1. hr.) næring, som en plante har opsparet til

hvileperioder ; oplagsnæring. Sal.VI.900. -or-
£:an, et. (bot ) d. s. s. Ammeorgan (j/.-vævj.

Warm.Bot.6å7. -stof, et. (bot.; jf. -næ-
ling). Warm.Bot.423. -væT, et. (bot; jf.
-organ;. LandbO.II.212.
rorraae, v. se forraa.

forramle, v. [fm'rBm'la] -ede. (fra ty.

forklæde sig som jomfruer for at forraske-
hoTgen.ADJørg.M.174. 3) overf. anv. af
bet. 2. 3.1) om sygdom, synd olgn.: pludselig
anfalde (2); angribe (6). med mindre
nogen bliver af een brat og Uforseet Syg-
dom forrasket. Di.S—7— -3. SalmHj.468.4^
lader (os aflægge) Synden, som lettelig
forrasker (Chr.VI: staaer omkring; 1907:
hilderj os.Eebr.12.1. 3.2) narre; besnære^

verrammeln, spærre vejen ved at ramme pæle lo Dette . . let bedragelige Hierte kunde lade
ned; besl. m. ramme, støde (noget) ned i jor-

den; sj., nu næppe br.) lukke (port olgn.)

ved at skyde slaa olgn. for. (jeg) havde
forramlet Huset om batten. Hrz.JJ.II.75.
Mrz.XIII.122. Selv lukkede og forramlede
han atter Porten. TABecker. Bondekrigen.

(1858).382.
For-ramme, en. (fagl.) træramme (til

anbringelse af laager olgn.) paa forsiden af

sig foTTas'ke.FGuldb.nuellen.(1794).19. JF
Jacobs.Manes.III.77. 3.3) fremkalde en plud-^
selig undren (hos); forbavse; overraske.
Guldet og Sølvets Værdi sank . . med en
Hastighed, der forraskede næsten alle. sa,

Afh.204. Sa) (jy.) gøre (en) uret. Feilb.
Rugen, som blev dig lovet, skal komme
herop, saasnart Karlen kan faa det tor-
sket af. Der skal ikke ske dig mindste

køkkenbord, disk osv. Arbejdsløn.67. -rang, 20 Forraskelse i nogen Maade. Aakj.FJ.121
en. [V.3] (især CO) højere rang (end en an
den); (efter anseelse, ret, værdi olgn.:) stil-

ling ell. plads som den første af to ell. flere;

fortrin; forret. vAph.(1759). Disciplene .

.

trættedes om Forrangen og begierede
Pladsen paa (Jesu) høire og venstre Side.

Mynst.Bispepr.(1852).39. vil De da blot

love mig, at jeg maa have Forrangen,
hvis der optræder flere Friere ?-ffos<r. G.

t forraskelig:, adj. {ænyd. d. s.) 1) til-
bøjelig til at lade sig forraske (3.i),"

især om det menneskelige hjerte: ubefæ-
stet; svag. Vort Hierte er bedrageligt og^

forraskeligt. Hersl.Præd.78. Tullin.III.326^
VSO. MO. jf.: (jeg) indseer . . ret mit
Hiertes Forraskelighed og Lyst til at
bedrage sig selv. EPont.Men.II.29. VSO.
2) m. aktiv bet.: som let kan forraske;

85. Menneskets Adel og Forrang for den 30 bedragerisk. Man maa vogte sig for det
øvrige Natur.Jian^e.II.i04. (Luthers) stær
ke Fremhæven af Mandens Forrang (i

ægteskabet). TroelsL.XII.217. Hvem der ikke
før har været i Huset, har Forrangen med
at tage Fruen tilbords. ^o^'aw.IZ.^^.

forraske, v. [fcn'rBsga] -ede. vbs. -else

(Moth.'F426. vAph.(1759). VSO. Aakj.FJ.

121) ell. (nu næppe br.) -ning (CBemh.V.
162). (ænyd. d. s. i bet. 2 og 3, fsv. forraska

forraskelige Kiød og Blod. VSO. Det var
forraskeligen handlet, smst.

I. Forre, en. se Fure. II. forre, v. se

fure.

forre-, i ssgr. undertiden brugt i st. /V.

V. Fore- (s. d.) ell. f VI. fore- (s. d.) ell. f V.
for- (se fx. u. forbeholde, I. Forklæde^ elL

t VI. for- (se u. II. forspænde 2).

For-reb, et. (landbr.) reb, hvormed den

(i bet. 2); fra mnt. vorraschen (mht. ver- 40 forreste del af et læs bindes til vognen (mods.

raschen); afl. af rasch, rask; foræld, ell. dial;

jf. overraske) 1) (nu kun dial.) refl.: være

for rask til at gøre noget; forhaste sig.

Ingen forhaste sig med at søge, Ingen
forraske sig med at ville have fundet en
Sammenligning for Guds Storhed i at for-

barme sig.Kierk.X.307. smst.IV.56. han
skal ikke forraske sig (o : giver sig god tid).

Feilb. 2) komme pludselig og uventet

Bagreb;. 7S0. MO. Feilb. SjællBond.109.
I. -red(e), en. [V.2.i] (vel egl. „forud tilveje-

bragt orden'^ (jf. Forberedelse), af Rede i

forb. som gøre rede for; jf. dog ogs. at rede
for (sig ell. noget) og ord som Forbøn (tU
bede for;. Forsvar, forsvare (til svare for;;

dial.) i forb. som (ikke) vide forred(e)
til (ell. om ell. paa) noget, (ikke) have rede
paa, vide besked om noget. Hånd véd in-

bag paa. 2.1) i al olm.: overraske; kom- 50 gen forréde åertil. Moth.^F42 9. VSO. Han
me (uset) bag paa. hvor hånd ikke kien-

des, skal hånd forraske (1871: overraske;
dig. Sir.l9.27(Chr.VI). Engang forraske-

de jeg Glycerium i Søvne. Suhm.I.113.
RSchmidt.FK.24. 2.2) overrumple ved et

rask angreb; overliste; ved et pludse-
ligt angreb faa (en) i sin magt. *Hvert
Dyr i Skoven nu politisk bleven er,

|
Dets

List tiltager, det Icand ey forraskes meer

veed ingen Forred' derom, kan ingen For-
red give. MDL. han var lige godt myrde-
risk stærk, det var han; han vidste saa-

mænd inte Forréd paa sine Kræfter. Ma^'i

Pet.F.II.60. Feilb. Thorsen.136.
||g r e f o r ^

red(e)for noget, (kunne) gøre rede for no-
get, giøre forreede for Meeningen. Cit.1721.

(ThøgerJensen. Fr.IVsSkoler. (1921). 72). At-
giøre god Forrede for sig. FSO. „jeg sy-

Holb.MpS.275. et par Timer efter Midnat 60 nes ikke, jeg behøver at gøre dig nogen
forraskede (de) de bemældte Svenske i

Itzehoe, ihielsloge de fleeste, toge en Deel
til Fange. Slange.ChrlV.1229. (hun lagde)

ham strax en Plan til at forraske, bort-

røve Pigen. -B^ic/i.IF.654. Erz.D.II.120. en
olding (gav) dem det råd at lade ridderne

Forrede for —" — „For dine Hjærtean-
liggender." Eriksholm.JS.157. Gravl.BB.lO^
II. -red(e), et. O/. Bagred(e); dial., land-

br^ den forreste del af undervognen. VSO..
MO. FrGrundtv.LK.119. Esp.14.85.268.
Feilb. spec. om den forreste aksel: Moth.^
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F429. H (foræld.) d. s. s. Forplov, SAFjeU
strup.Jordebrtig.(1820-21).79. | forkroppen

af et kreatur. VSO. MO. EspJ4£o.
forregle, v. se forrigle.

forregne, v. [fcnirai'na] -ede. vbs. -else

{s. d.), -Ing (s. d.). {ænyd. d. s.; jf. mnt. vor-

rekenen, /y. verrechnen ; nu kunrefl.) reg-
ne fejl. Moth.^F429. refl.: smst. „jeg er

ikke meere end 30 Aar gammel; thi jeg
har min Salig Faders Haand derfor som
ikke kand lyve." — „Man kand let for-

reigne sig." HoW.Stu.I.U. Han forregnede
sig selv 8 Rdlr. til Skade. VSO. Jeg har
forregnet mig i Overslaget. MO. Feitb. nu
(uden for dial.) næsten kun i videre anv.:

hengive sig tU et haab, en tro, som man se-

nere sku/fes i; nære en formodning, som
ikke gaar i opfyldelse; gøre en falsk
beregning (2); tage fejl. Thaar.ES.317.
•Min Svigersøn! | Her har I jer forregnet,

thi min Datter | ej ægter denne Mand.
HostrJ)D.184. han haabede, at man da
ikke skulde genkende ham. I saa Hense-
ende forregnede han sig imidlertid. Pont.

LP. VII.42. Aakj. VB.263. Forregneleie,
en. {nu næppe br.; jf. Forregning) vbs. til

forregne (sig); ogs. mere konkr.: regnefejl.

Jeg kunde let have foretaget en lille For-
andring i Tallene, men jeg synes, at der
ligger noget langt Skjønnere i B.s For-
regnelse. A»«r/c.J.x/iT. Forretning, en.

(lJ)r.) d. s. vAph/1759). Beregninger, Ud-
regninger og — Forregninger. Olufs.Ny
OecJ.179. VSO. MO.
forr^se, v. [fm'rai'sa] -te. {ænyd. d. s.

i bet. 1; efter ty. verreisen) 1) (nu sj.) rejse
bor,t; rejse et ell. andet sted hen. (især

i perf. part.). Skolemesteren maa ej for-

rejse nogenstæds langvejs fra Skolen. DL.
2—18—9. den gode Herre spurte mig hvor
jeg hafde været forreyst. Gram.Breve.93.
Jeg forreiser nu snart til Leipzig. VSO.
han (har) været vidt forreist. Goldschm.
BISJV.130. Stuerne, der var blevet saa
underlig ubeboede og forladte at se til —
som var „Herskabet" loTTQ\st.Bang.S.257.

jf.: *Mine Venner i den danske Sommer!
|

Mindesiden vidtforrejste Mand?PJføM.
1.96. billedl.: Fædrenes herlige Aand var
€i uddød . . men var kun som forreist, og
kom tilbage nu. Grundtv.Saxo.IL76. | perf.
part. m. aktiv bet.: som har rejst meget; be-
rejst (2.2). slige forreyste Personer.OecJfa^.
VIIL67. ThøgLars.Dagene.(190.5)J3. uegl:
*Jeg (d: havet) tjener med Flid og Tro-
skab

I
de fire forreiste Vinde. HSeedorf.DD.

35. 2) (arkaiserende; sj.) trans., i forb. for-
rejse landet olgn., rejse ud af landet olgn.

(jf. forløbe 1). JPJacJ.215. jeg agter . . at

forrejse Landet og søge Lykken udenvælts.
MHenckel.Væbnershobn.(1902). 156. 3) (nu
næppe br.) trans., m. h. t. penge: forbruge
til at rejse. vAph.(1764). VSO. 4) ødelæg-
ge ved at rejse; i forb. (være) forrejst,
(talespr., 1. br ) (være) medtaget af at rejse.

EJuelHansMJ.4. Hun seer forblæst og for-

rejst nå.EChristians.F.242. mine stakkels

forrejste Kufferter ser helt jammerlige ud
paa Baggrund af saa meget Fløjl. JørgJDa-
nimarca.(1921).35.
For-rejsning, en. ^ den forreste af

et skibs master med fuldt tilbehør. Harboe.
MarO. SaUVIIL500.
forrende, v. [fm'rBu'a] -te. {ænyd. d. s.;

efter ty. \errexmeu) 1) løbe bort (fra). I.l)

10 (foræld.) trans.: løbe bort fra (Jf.
forrejse

2). det er før spurgt, at Adelsdamer er.,
forrendt Landet med Almuesmænd.Afflen-
ckel.Væbnersholm.(1902)J44. 1.2) (1. br.) refl.

eU. nu vist kun i perf. part.: løbe bort.

•mangen vakker Svend
|

. . i strygend'
Fart sig kunde did forrende, |

Hvorfra
man ei har hørt, at nogen kom igien.S<orm.

FF.76. I t perf. part. brugt som adj.: for-
løben (I), den gode Dansemester, der i

20 Virkeligheden var en forrendt Skrædder-
svend. Za/ciViete.^^J'.54. 2) ødelægge (over-

anstrenge) ved for stærkt ell. langvarigt
løb. 2.1) t trans. Moth.^F429. naar man
slaaer en Hund, forrender en Hest, straf-

fer et Barn, eller naegter det noget naar
det græder. JSneed.lV.482. 2.2) (talespr., 1.

br.) refl. ell. nu især i perf. part. Moth.^F
429. MO. I part. forrendt brugt som adj.

Mødig, forrendt og uden Hud paa Benene
»kom jeg . . t]lhage.Biehl.Cerv.LF.II.342.

(hesten) seer mig saa forrendt og mager
ud, som om Djævelen havde redet den.
CBemh.in.379. FeUb.
forrente, v. [fro'ren'da] -ede. vbs. -ning

(s.d.). {ænyd.d.s.; fra mnf. vorrenten; iscer T)
1) m.person-subj.: betale (noget) som rente
af (en gæld, prioritet olgn.). (han) sidder
og forrenter en Del paa (jaard og Gods.
CitJ736.(JySaml.4B.IIL242). H nu især

40 »». gælden som obj. ieg (har) pengene hos
hannem i nogle Aar forrentet. Cit. 1710.
(KirkehistSaml.5BJV.397). Forrente . . en
Giæld med 6 pro Cento.vAph.(1764). Min
Far vilde saa, te (o: at) jeg skulde ta Ste-
det og forrente de her 7000. Aakj.VF.37.
billedl.: 'Mine Gaver mig selv ej jeg gav,

j

har faaet dem tillaans, at forrente.^acftm.
BB.o9. 2) m. tings-subj. 2.1) refl., m. kapi-
talen som subj.: trække rente(r). vi skal

50 sætte (pengesummen) fast, og foreslaaer
jeg Sparekassen, Der staaer den sikkert
og forrenter sig. flrz.FI7.i 58. JakKnu.G.
85. 2.2) (1. br.) trans., m. nærmere angivelse

af rentens størrelse: indbringe i rente.
Han kiøbte sit Jordegods saa dyrt, at det
neppe forrenter 4 af hundrede om Aaret.
VSO. MO. D&R. 2.3) O refl., m. virksom-
heden som subj.: betale sig; lønne sig.

•Godt sig forrenter Sømandskab. (xnindtv.

60 KrønJ.14. Elevernes Antal (er) kun 18,

hvilket ikke er tilstrækkeligt, til at Skolen
kan forrente sig.BerlTid.^'/9l922.Aft.7.spJ.

Forrentning, en. (især yf) vbs. til for-

rente. vAph.(1764). JfO. de til Forrentning
af Gæld medgaaede gennemsnitlige Beløb,
Hage.'210. || ogs. mere konkr.: rentepenge.
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(billedl.:) *kominer du med for stor For-
ventning,

I

Saa bringer dit Haab kun slet

Forrentning. Eeib.Poet.X.223.
forrest, adj. og adv. superl. ['fmr'asd]

Man siger baade forest . . og forrest . .

baade den foreste . . og forreste. Høysg.
AG.143. {ænyd. d. 8. ell. forderst; fra mnt.

(hty.) vorderst; superl. til ænyd. komp. for-

dere, fra mnt. vorder(e) (jf. forrere. Moth.^
F429; forre. Feilb. samt V. Fore-^; dannet
til IV. for; besl. m. fordre; jf. fremmest)
som er paa ell. ved forsiden, befinder sig

forude i forJwld til noget andet; som er

længst fremme, i spidsen for noget, hu-
sets forreste deel (1871 : Forside^ var mod
østen. Ez.47.1(Chr.Yl). *han forrest i Ræk-
ken stod. Oehl.BL.87. *Allerforrest saae
man ile

|
Høi og bleg en saaret Hind.

Hauch.SD.II.307. Præsterne (gik) altid ind
i det forreste (Chr.Vl: fremmerste^ Taber-
nakel, naar de forrettede Tienesten. Hefer.

9.6. Jeg spændte mine Skøjter af og vi la-

vede os en Glidebane. Jeg skulde være for-

Test.Buchh.UH.109.-fae forreste fingre,
fingerspidserne. Moth.F320. \\ hertil (dtal.):

hun (førte) mig ind i Forrestestuen.
Bergs.BR.46. jf Feilb. (u. forrestuej.

i|
CP

uden steds-bet., i forb. som være forrest,
om hvad der indtager den mest fremskudte
plads i kraft af dygtighed, kvalitet osv. i

Smeddejernarbejderne er Tyskerne forrest.

VVed.BB.161.
for-resten, adv. se Rest.
I. For-ret, en. [V.2.i] madret, der (eg-

ner sig til at) serveres som første ret ved et

maaltid; formad. vAph.(1764). Skal vi saa
ta' Kernemælkssuppe eller Sulevælling til

Forret, Fixxe? Wied. Fæd.46. FrkJ.Kogeb.
108. II. -ret, en. [V.3] fit. (sj.) -ter (Stampe.
11.256). {<Moth.,jf: „Et i Sproget nyli-

gen optaget Ord." VSO.; efter ty. vorrecht
(som overs, af lat. privilegiumj; som fit. an-
vendes i alm. fit. af Forrettighed; især CD)

ret ell. rettighed, som tilkommer en person
fremfor (forud for) andre; privilegium; præ-
rogativ; førsteret. Fødselens For-Ret. vAph.
(1764). I som have den Forret at besøge
den høiere Skole. Mynst.Frb.l6. Enhver i

Lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyt-
tet Forret er afskaffet. Grundl.(1849).§97.
En enkelt Mands Flerkoneri var aabenbart
udgaaet fra Slaveholdet og aldrig andet
end en Forret for de Rige og Fornemme.
Brandes.XII.58. JVJens.Br.4. || m. h. t. ting

olgn.: forrang; berettigelse fremfor (forud
for) noget andet. "Hvor let og dristig sid-

der hun, som om hun
|
Var født til at be-

fale, til at herske.
|
Ja, det er Skjønheds

Yorxet. Hrz.XI.242. Den gamle Strid om
Formens eller Indholdets Forret i Poesien.
Brandes.11.167. I. -retning:, en. (efter ty.

vorrichtung; vbs. ^iZI. forrette; væv.) maa-
de, hvorpaa en væv forrettes. At forandre
Forretningen i en Væv og indlæse en ny
Patron . . var et uhyre stort Arbejde. Hist
MKbh.YIlI.351. Duge og Servietter blev

i hine Tider (o: i 18. aarh.) ofte vævet med
samme Forretning, smst.352.

II. Forretning, en. [fm'r^dneri] Høysg^
AG.142. fit. -er. {ænyd. d. s.; vbs. til II. for-
rette)

t) t som vbs. (jf. Forrettelse u. II. for-
retteø, overfaldis (præsten) for, eUer efter,.

Tienistens Forretning.£)i.6—9—^i. Moth.^
F430. m. overgang til bet. 3.1 : (der var) 40

10 Kirker til Gudstiennestes Forretninger,
Borrebye.TF.708.

2) (nu næppe br. i ri^sspr.) i al alm.:

hvad man foretager sig; udførelse af
en vis virksomhed; handling; syssel.
aldeles udygtig til alle Slags Forretninger,
som enten fordrede Legems Vigeur eller

en Iagttagelse af ordentlig bestemte Tider,
Ew.VIII.154. Korning (er) en Forretning
hvorved man bringer de metalliske Sub-

20 stantser til Korn for at opløse eller at for-

binde dem destolettere med andre Lege-
mer. vAph.Chym.II.240. han (slog) meå sin

Stok tre Gange paa Muren. Under denne
Forretning, der saae ud som en hensigts-
løs Leg, vendte han aldeles ikke sit Øie
mod mig. Hauch.II.258. saasnart han kom
hjem, var hans første Forretning at gaae
ind til sin Vertinde for at hente mig.Gylb.
IV.62. (foragt., m. overgang til bet. 3:) Du

30 og Hunden kan blive, til Du er færdig
med din Forretning (o: din nedkomst).
Schand.BS.182.

3) om særlig plan- ell. pligtmæssig
virksomhed. 3.1) ('O ell.fagl.; j/. II. for-

rette l.i) virksomhed ell. handling (af
officiel art), der foregaar efter et vist
reglement (ritus, lov, sædvane). || kirkelig

handling, denne Dags høytideUge Forret-
ning (o: et bryllup). Pamela.II.296. Ægte-

40 mændene forlangte nu Forretningen (o:

vielsen) . . indført i KiTkehosen.BlichJV.612,
Præsten var den første, der rørte paa sig,

da Forretningen (o: en daabshandling ) var
til Enåe. Skjoldb.KH.59. jf. (sdjy.) iorret-

ning brugt om bryllupsgildet. Feilb.
|| f

Friderik den Tredie . . bivaanede (ofte) de
academiske Forretninger, og viisde

besynderlig Naade imod Professorerne.
Mall.SgH.659. || om visse retslige handlinger,

50 en Obductionsforretning . . var bleven
foretaget . . ved hvilken Forretning Arre-
stant var fremstillet. Cit.l839.(AarbVejle.

1920.146). især i ssgr. som Aasteds-, Arrest-,

Auktions-, Foged-, Syns-, Udsættelses-for-

retning, ogs. om dokument, indeJioldende en
retsgyldig beskrivelse af en saadan handling

:

Det staaer saaledes i Forretningen. VSO,
MO. e.br. 3.2) (nu kun m. overgang til bet.

3.3 og 4:) virksomhed, som en person udfører

60 (ved en enkelt lejlighed ell. gennem længere

tid) som sin særlige (valgte ell. overdragne}

opgave, som et paalagt hverv olgn.; arbejde
(1.2.2); bestilling (3.2); gerning, fuld-

kommer eders gierning, hver dags forret-

ning paa sin dag (1871 : Arbeidet Dag for

'DeLg).2Mos.5.13(Chr.VI). Kongens .. For-
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retninger ere at regiere Folk med Naade
og RetvisheåXangebek.VT.8. Om Fiskeren
og hans Forretning. Werfel.Fiskerb.44. Hi-
storieskriveren har . . en dobbelt Forret-
ning (o: opgave). Molh.BlS.II.17. allerede
næste Dag begyndte jeg denne min nye
Forretning (o: at give spiogtimer). GylbJ. V.

114. I ogs.: livsstilling, det (er) i ingen
Forretning . . nok at have lært noget, der-
som man ikke veed det . . som fornemme- lo

lig udkræves til den Forretning, hvilken
man beklæder. JSneed.JJI.151. (ulejlighe-

den) oversteg denne Forretnings (o: pro-
fessoratets) lidet betydelige Indtægter. jørsf.

Br.J.5. jf.: I den prosaiske Edda er det
først at bestemte Forretninger tillægges
Guder og Gndiuder. Grundtv.Udv.J. 268.
3j3) pligtmæssig virksomhed, som en
person udfører, fordi hans stilling, embede,
næringsvej olgn. kræver det, og som hverken »
er af egl. (grovere) legemlig eU. af blot aande-
lig art; forretningsanliggende; forret-
ningssag. *Man samles, for maaskee (gud)
at behage,

|
Paa visse Timer og paa visse

Dage;
|
Hans Tjeneste skal en Forretning

være. EeibJ*oet.X.177. Hun er en i flere
Huse meget benyttet Jordemoder, og den
fyldige Pose, som hun fører med sig, fri-

ster til at antage, at hun lige er kommen
fra „en Forretning". Davids.KE.206. næsten io

kun i flt.: Fra Klokken 2 til 5 om Eftermid-
dagen er jeg ude i Forretninger. Holb.Bars.
y.6. alle huuslige Forretninger vare Qvin-
dekiønnet overladte. Engelst. Qvindekj. 71.

Han er agtværdig i Forretninger, og For-
retninger gaae for Alt. ECAnd.VJJ.178.
hvad mon han vil her i Byen? Det er
muligvis Forretninger? So6/r.jK(T.JJ. især
i udtr. som være optaget af forret-
ninger, besørge sine forretninger, 40

have (mange) forretninger, tale om
forretninger olgn. Hr. von Tyboe har
maaskee været til Hove i Dag, eller haft
andre vigtige Forretninger. J?o/5.Ty6Ji.>2.
PABeib.Sk.J.13. Jeg har Forretninger,
Lægepraxis. Bos/r.jrG.7.4. e.br. løbende
forretninger, se løbe. y (jf. Forretnings-
liv 1, -mand 1.2, -stil \) f kontor- ell. em-
bedsvirksomhed i det offentliges tjeneste.

Stats- og offentlige Forretninger kaldes so

stundum fortrinsviis, uden nogen nær-
mere Bestemmelse, Forretninger. £«^e/sf,
Stiil.2. I (m. overgang til bet. 3.2; jf. II.

falde sp. 67(fi; nu næppe br.) ^a/em. falde
en ind i hans forretninger o/j«., d.«.».

falde i embedet (se Embede sp. 322"*).
MQih.^F431. Manden falder da ei ind i

Konens Forretning. Suhm.JJJ33. (at give
en nærmere redegørelse) vilde være at f^de
bedre Skribentere ind i deres Forretninger. 60

FAEeib.US.388. ogs.: forstyrre (afbryde) en
i hans forretninger. Om jeg maatte falde
ind udi Herrens Forretninger, saa vilde
jeg ydmygst bede om en Tmg.Eolb.Eandst.
7.5. 3.4) (jf II. forrette 1 j; tufem.; 1. br.)

om et menneskes (sjældnere et dyrs) natur-

lige udskillelse af urin ell. ekskremen-
ter, i udtr. som besørge en lille for-
retning o2^., forrette sin nødtørft, „besørge
et (liUe) ærinde" (jf besørge sp. 512^).
sørg for, at der bliver opført nogle regu-
lære Pissoirer (paa) et Sted, der er nogen-
lunde tilgængeligt, saaledes at man ikke
behøver at tage Vandstøvler paa, naar
man skal foretage en lille Forretning 1

Ekstrabl.^y^912. D&E. „Vi bad Publikum
om ikke (o: af hensyn til vandmangel) at
benytte W. C.'et som Urinals .

," — „Men
det maa være noget vanskeligt at kontro-
lere, efter hvilken Forretning Folk trækker
i Snoren." PoI.^/a1917.10. 3j,) f om et or-
gans (eU. en legemsdels) naturbestemte
virksomhed; funktion. (mHten)hvisFoT-
retning endnu ikke tilfulde er bekjendt.
Eallager.7. (naturforskningen) trænger ind
i Nervesystemets Bygning og Forretninger.
ØntJJ.26. de Forretninger (naturen) har
tildeelt ethvert af vore hemm&r. Dandsek.
(1801)Ji.

^) ijf- Næring; <M0.; jf. dog ssgr. »om
Forretnings-folk, -mand, -sag, -ven) virk-
somhed, der sigter til at skaffe udøveren en
fortjeneste (en indtægt tU livets ophold);
især om handel, dels om det enkelte foreta-
gende, der bestaar i køb eU. salg, dels om en
handelsmands (faglige) virksomhed i det hele,

hun (havde) benyttet sin lille Kapital til at
oprette en Skole, som dog for en Del var
bleven Friskole for fattige Familier . . Som
Forretning betragtet lønnede denne Skole
sig slet ikke. Tops.JJ. 73. afslutte en For-
retning.SÆ^. Forretningen gaar strygende.
Ludv. P. bebrejdede ham i skaansomme
Ord denne Velgørenhed, ikke fordi han
misundte Børnene, men som han sagde:
Forretning er Forretning (o: i for-
retningssager gælder kun hensynet til for-
tjeneste og ikke almindelige menneskelige fø-
lelser). Tandr.R.84. (ofte uegl.:) en god,
daarlig, fin (osv.) forretning. Brandes.
V.451. FeUb. gøre forretning(er) i (ell.

meå) noget, handle med (noget). Han gjorde
store Forretninger i JJld. Brandes.VJIJJO.
Drachm.100lN.16. Ludv. gøre forret-
ning(er) med nogen, afslutte handel(er)
med nogen. Ludv. gate en forretning ai
(noget), (bibl.) høkre med (noget), vi ere
ikke som de mange, at vi gøre en For-
retning af (1819: forfalske; Guds Ord.
2Cor.2. 17(1907). | (nedsæt.) om energisk^

mindre fin ell. tiltalende maade at tjene penge
paa. De siger ligefrem, at de bare vil tjene
Penge, og at Livet er lutter Forretning.
Schand.AE.263.

5) (<. MO.) indbegreb af hvad der hører
til en ordnet virksomhed, hvor der dri-
ves forretning (4), især handel; ogs. spec.

om de hertil benyttede lokaler: butik (1).

Bedstefaderen . . hvis Navn Forretningen
endnu førte, havde bygget G aarden.JPJac.
JJ.160. være ansat i en Forretning. 5<f^.
(en) solid Forretning, sw*/. en storartet
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Modehandel . . der fortærer alle de mindre
Forretninger i dens Nærhed. Brandes. VII.

159. Schand.BS.193. han havde overtaget
en Forretning. JEiars. G' F.43. (gaden) be-
gyndte at mørkne, idet Forretningerne
dt efter lidt slukkede.JFJens.JT.iO. blan-

det forretning, se I. blande 1.5.

Forretnings-, i ssgr., hvor ikke andet
ei' bemærket, af 11. Forretning 3.8; disse ssgr.

tilhører tiden efter 1800 « VS0.1803.), og
først henimod midten af 19. aarh. fremtræder
bet. 4 i ssgr. (endnu ikke i MO.; se Forret-
nings-folk, -mand, -sag, -ven ofl.); efter-

haanden ændres bet. af adskillige af de æl-

dre ssgr., saa at de fra bet. 3.3 glider over

til bet. 4 (se fx. Forretnings-liv, -mand,
-sag, -sprog, -stil^; til Forretning 4 (og 5)
forekommer nu et meget stort antal ssgr. (ude-

ladt er fx. Forretnings-drivende, -ejendom,
-iver, -ivrig, -kvarter, -kyndig, -lokale,

-ophævelse, -overdragelse, -overtagelse,
-sans, -skrivelse, -strøg, -talent ofl.). -an-
ligg^ende, et. [3.3 ell. 4] (jf. -sag). Bran-
des.VI.187. -bestyrer, en. [5] (1. br.) Y
d. s. s. -fører 2. IIage.^316. -brev, et. [3.3; 4]
Kierk.III.177. Hage.H147. -dame, en. [5]

kvinde, der er ansat i forretning. BerlTid.
^^/3l904.M.4Till.l.sp.6. Riget.^'>liil913.4.sp.3.

"dygtig, adj. [3.3; 4] smart; undertiden
(nedsæt.) om en for høj grad: entreprenant.

en forretningsdygtig og energisk Embeds-
mand. Biogr.Haandleks.I.(1920).358. Ludv.
-dygtighed, en. [3.3; 4] Tops. III. 234.
G.s udmærkede Kyndighed og Forretnings-
dygtighed gik op for ham. Schand.SB.101.
KvBl?'l\1913.2.sp.2. -flid, en. (nu næppe
br.). Aanden i de fleste af (Ifflands) Styk-
ker er en smaalig Ærbødighed for blot

Forretningsflid.OeREr.1.89. -folk, 2Jl [4]

Han levede i den fuldeste Forvisning om,
at Forretningsfolk burde kunne stole paa
hinanden. Goldschm. VII. 608. JVJens. CT.
239. CP -forbindelse, en. [4] (jf. For-
bindelse 4.4^. denne Herre stod i livlig

Forretningsforbindelsemed Kommissionær
V.Schand.TF.1.231. Nans.FR.84. Ludv.

||

konkr.: person, som man gør forretninger
med. at samle nogle af sine Forretnings-
forbindelser paa sit Kontor. Pont.LP.V.25.
Stansede en af hans Forretningsforbindel-
ser ham, blev hans Smil forlegent, næsten
yåmygt.Nathans.F.lOO. f -fald, adj. Land-

frevens Levnet er forretningsfuldt.^a^^es.
>V.IX.14. -ferelse, en. [4 ell. 5] Y Der

er noget amerikansk ved denne Dames
Forretningsførelse, som i høj Grad tiltaler

mig.EdgHøyer.E.lO. Hage.^301. -forer, en.

\) person, som bestyrer en andens forretninger,
varetager de løbende forretninger olgn. (kon-
gen gav) sin Forretningsfører i Rom Ordre
rtil at faa Slaghæks Navn ud af den allerede
færdige Bvdle. CPalM.0.405. Afleverings-
kommissionen (o: ved en kompagnichefs fra-
træden)hestaar af Bataillonschefen som For-
mand og to Kompagnichefer . . Ordentlig-
vis er en Lieutenant Forretningsfører. Tje-

nesteregl.137. Krak.l923.1.128. 2) [4 ell. 6]
Y person, der paa en andens vegne har den
overordnede ledelse af en forretning; pro-
kurist (jf. -bestyrer). Goldschm.VllI.183.
Sage.^317. tP -gang, en. den maade hvor-
paa (ell. de regler hvorefter) forretningerne
foregaar i en institution olgn. Ethvert af
Thingene fastsætter de nærmere Bestem-
melser, som vedkomme Forretningsgan-

10 gen og OrdensOpretholdelse. Grundl.(1849).
§70. man maa være fortrolig med den
toldmæssige Forretningsgang. Hage.^ 584.
-liv, et. 1) t liv, optaget af forretninger

(3.3), især embedsvirksomhed olgn. Ørst.VIi.
13. dette søvnige, dumme, kjedsommelige
Forretningsliv i deres Comiteer og Con-
toirer duer jeg ikke t]l.Hauch.VII.253.
MO. 2) [4] om beskæftigelse m. handel; han-
delsvirksomhed. Forretningslivet bevirker

20 ofte, at en festlig Frokost passer bedre
end en Middag. Consf.Gir.55. -mand, en.

1) t [3(2 ell. 3)]. 1.1) [3.2] (sj.) 07n en haand-
værker. Dette for enhver mekanisk For-
retningsmand nødvendige Værktøi (o : ham-
meren), er ligeledes uundværligt for Sko-
mageren. Skomageren.(1832).22. 1.2) person,

der er (varigt) beskæftiget med forretninger

(3.8); spec: embedsmand („modsat Arbeids-
mand og Haandværksmand." MO.). denne

30 høiere Aandsdannelse . . satte vort eget
Fædrelands ypperste Stats- og Forretnings-
mænd . . i Stand tU, ved Handling og
Skrift at giøre det Offentlige væsentlig
Tieneste. Engelst.Stiil.7. Velfærdscomiteen
følte, at man i denne Forvirringens Tid
trængte til dygtige Forretningsmænd.
Hauch.VII.274. En Forretningsmand og
nu især En, der sidder i et Regjerings-
Comptoir, er Slave af sin Tid. Hrz.XVIII.

40 182.
II

(især nedsæt.) d. s. s. -menneske. Han
var udelukkende Forretningsmand og paa-
stod . . at Alt, hvad man kalder Fantasi
og Følelse, var en Forskruelse og Syge-
lighed. Jn5'.jBi^.F.35. 2) [4] person, der er

(især professionelt) beskæftiget med (og er

særlig skikket til) at drive forretning, især

handel (sjældnere sagførervirksomhed olgn.,

jf. Sagførerforretning^. (grossereren) var en
dygtig Forretningsmand, havde medfødt

50 Sans for Forretninger. Tops.II.93. Penge
er Penge, enten Fanden man faar dem i

Hovedet eller i Haanden; De er ikke For-
retningsmand, som De er Firkortspiller.

Schand.TF.I.146. Overretssagfører H. eller

en anden af de Forretningsmænd, der . .

interesserede sig for hans Planer.PontLP.
VII.172. Allerede fra Begyndelsen af Ty-
verne er (Holberg) sin egen Boghandler
og viser sig som en fremragende Forret-

60 ningsmand. Th AMuller. Holbergj)ortræfter.

(1918).45. -menneske, et. (især nedsæt.,

1. br.) person, som ensidigt interesserer sig

for forretninger (jf. -mand 1.2 slutn.). Fra
sin tidligste Ungdom havde hun elsket
ham, men han havde ikke mærket det,

for han var Forretningsmenneske. HCAnd.
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IVJS18. Romerne vare forstandige Forret-
ningsmennesker med et nøgternt Aands-
l>Tæs-JohsSteenstr.n.34. -ministerinm,
et. (polit.) midlertid^ fungerende ministe-

rium, som blot udfører de løbende forretnin-

ger (indtil et ministerium med parlamenta-
risk basis kan dannes). Hørup.IIL269. en
Koalitionsregering vil afløse det nuvæ-
rende Forretningsministerium.^eWTid.'Vio
1922.M.5.sp.2. O -mæssig« a^J- ?om «•

ejendommelig for, passer til forretningsan-

liggender; især (nedsæt.): tør; saglig, i Ud-
førelsen af Arbeidet (afveg jeg aldrig) fra

den
i
evne, forretningsmæssige YeiSchack.

341. (hun) aabnede med forretningsmæs-
sig hurtighed pakken. flørZyfc. C/T.So. især

som adv.: „Tør jeg byde de Herrer et Glas
Champagne?"—„Tak den, som byder," sag-
de (han) ganske forretningsmæssig.iSeftanrf.

TF.1.128. (præsten) spurgte forretnings-
mæssigt, hvormed han kunde være ham
til Tj eneste. Pon/.LP.F/J7.i54. CP -mæs-
sig-hed, en. (1. br.) CMøll.PF.180. Hun
fortalte længe, bevægede sig igennem en
Mængde Stemninger lige fra tør Forret-
ningsmæssighed tu den hedeste Lidenskab.
JVJens.EE.ll6. -orden, en. regler for for-

retningsgangen i en institution, forsamling
olgn. Dette er den ganske reglementære
Forretningsorden (ved et teater). Drachm.
F.11.115. (spøg.:) hendes Tilgivelse hører
med i en guddommelig Forretningsorden.
Kierk.VI.3o6. |] især (polit.) om reglerne

for den lovgivende forsamlings forhandlings-
maade. Ministrene . . ere berettigede til

under Forhandlingerne (o: paa rigsdagen)
at forlange Ordet, saa ofte de ville, idet
de iøvrigt iagttage Forretningsordenen.
Grundl.(1849).§63. EHenrichs.MFJ.84.lae
nordiske Rigsdages Forretningsordener
findes saa godt som ingen Regler til Spørgs-
maalets Løsning. iSai.J.590. -papir, et.

1) [4] (fagl.) brevpapir og konvolutter, ud-
styret (m. paatrykt firmanavn olgn.) til brug
for forretningsfolk, kontorer olgn. Selmar.-

332. 2) spec. (efter fr. papiers d'affaires;

post.) i flt., om skrevne dokumenter olgn.,

der kan forsendes (fra og tU udlandet) for
den for tryksager gældende billigere porto.

Hage.^962. -princip, et. [4] Det var et
Forretningsprincip, som enhver Sagfører
var nødt til strengt at overholde. Pont.LP.
VIII.14. -rejse, en. [3.3; 4] Andres.Klitf.
10. hun maatte følges med sin Mand, naar
han foreslog hende at benytte en Forret-
ningsrejse til Fornøjelsestur. ÆPrand. Z7-6,

197. -rejsende, en. [4] (1. br.) handels-
rejsende. Foreningen af danske Forretnings-
rejsende. Krak.1919.Lll?. -sa^, en. [3:s ell.

4] (især i flt; 1. h:) d. s. s. -anliggende,
næste Formiddag kom han . . ud tU Etats-
raaden; det var i Forretningssag. ffC^nd.
IV.260. Tante blandede sig ellers ikke i

Forretningssager; men, da hun havde læst
Avertissementet, spurgte hun . . Onkel:
om vi da ikke ogsaa skulde avertere. GroW-

schmJI.88. Drachm.FJI.206. -spro^, et.

O [3.8] (sj.) sprog, der bruges som officielt

sprog ved forhandling i en offentlig foi'sam-

ling olgn. (jf. -stil 1). kun det dannede
Sprog, ikke Dialecten kan være Forret-
ningssproget i en intelligent Forsamling.
HeibJ'ros.X.388. 2) [4] handehsprog. Man
passer altid i vort moderne Forretnings-
sprog at give Tingene de tilsvarende mo-

10 djerne Navne. Hvad Smugleri kaldes nu,
det er ikke godt at sige. Ih-achm. STL.
16. -stii, en. 1) [3.3] f stilform, der an-
vendes i forretningsbreve, embedsskrivelser

olgn.; kancellistil; embedsstil. EngelstStiilJS.

Mine Breve til Folk i Udlandet er al-

drig Følelser og Livsanskuelser, men kun
Forretningsstil. HCAnd. (BerlTid.^*li.l922.

Aft.3.sp.2). MO. 2) [4] (1. br.) om stilen i

handelsbi-eve olgn. D&H. -ndvalg, et. et

20 inden for en forening, institution osv. nedsat
udvalg til varetagelse af løbende forretninger
olgn. Beretning om det Arbejde, Forret-
ningsudvalget (d: fagforbundenes) har ud-
ført med Hensyn til Lovændrings-Forslag.
PoUViol922.3.spJ. -veksel, en. [4] (r eU.

jur.) veksel, der benyttes som betalingsmiddel
(mods. Kredit-, Laaneveksel^; vareveksel.

Lassen.S0.269. Hage.*699. -ven, en. [4]

forretningsforbindelse, som man staar i et

30 venskabeligt forhold til. De vare Forret-
ningsvenner og plejede at trække Vexlér
paa hinanden. Groldschm. VIII.248. Tops.IL
140. Pont.LP.VIIL16. O -verden, en.

[4] i best. f. som sammenfattende betegnelse

for et ell. især flere (samtlige) landes forret-

ningsfolk. I Forretningsverdenen er Veks-
len fremfor noget det mest anvendte Kre-
ditmiddel. RegnebKøbm.II.31.

I. for-rette, v. [V] vbs. -ninj (s. d.).

40 {efter ty. vorrichten; jf. Forretter; vcev.)

sætte væven til rette for væveren, spec. m. h.

t. rendegamets uhindrede bevægelse. OrdbS.
II. forrette, v. [fm'rBds] -ede. vbs. (sj.)

-else (DLJ2—11—1L YSO. D&H.) eU. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s. m. bet. „afgøre", „beedige",
„henrette", /s». forråtta; /Va mn<. vorrichten
(hty. verrichten); grundbet. : „gøreret", „brin-
ge i orden'^

1) m. obj. I.l) (uden for dial. nu især CP

50 og næsten kun i enkelte særlige forb.; jf. vel-
forrettet^ bringe noget (en virksomhed, nu
især: en opgave, et hverv olgn.) i orden ell.

til afslutning paa tilbørlig maade; udføre;
udrette; besørge (2); bestille (5). Alle
Hospitals Lemmer, som noget med Hæn-
derne kunde arbejde, eller forrette noget
de andre tU gode. DL.2—19—8. dem, som
ikke Borgerskab have taget, skal han la-

de tilsige for Politie-Retten at møde, hvor
60 dem en vis Tid forelegges sligt at forrette

(nu: bringe i orden). Forordn.*yiol701.IL
4.§2. Skriverkarle 1 kommer op paa Salen,
der kand vi forrette vore Sager i Roelig-
hed. fioZft.Sfw.Z.?. Kongens andet Bud . .

blef forrettet (nu: besørget^ ved een Hans
Majests. Tydske Cancellie-Secreterer.jSian-

V. Rentrykt »/, 1928 60
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ge.ChrIV.846. jeg fornam af min Arendses
Taushed, at jeg maatte have forrettet mit
Ærinde. Ew.VlII.l11. Rygtet om en høist-

forunderlig Cur, som en fremmed Herre
skulde have forrettet (nu: gennemgaaetj.
Tode.ST.L231. *Jeg vil forrette selv min
haarde FUgt.Oehl.AV.54. Christence gav
sig . . Et eller Andet at forrette i Stuen.
Baud.KK.104. (han) havde været ude og
forrettet Morgensyslerne. AndNx.DM.16o.
Feilb.

II
GI m. h. t. kirkelig handling olgn.

(jf. II. Forretning 3.i^. Præsterne skulle

forrette Guds tieniste i Kirken paa efter-

skrevne Tider om Aaret.Z)X.-2

—

4—5. Overs.

afHolbLevned.165. Monseigneur af Rheims
har tilbudt at forrette Vielsen i hvert Fald.
Schand.IF.187. Pont.FL.44. jf. f: Præster-
ne skulle i Kirken forrette (nu: forvalte^

og uddeele de hellige Sacramenter . . med
den Læsning og Ceremonier, som sædvan-
lige ere. DL.2 —5—1.

||
(jur.) m. h. t. rets-

lig handling olgn. (jf. II. Forretning 3.ij.

Saavidt jeg skiønner, tUfalder det . . paa
Landet Landsdommerne at forrette saadan
Execution. iS<a»wjoe.J.596. (nogle) formeene,
at Skiftet ved Commissarier bedre kan
forrettes.sms/.7. Reskr.^/il?71 (se u. Auktion
sp.951^^).

II
G) m. h. t. andagtsøvelse (jf. u.

Andagt 4) olgn. (alm.: holde^. imedens
nogle forretter deris Devotion, forretter

andre Tyfverie og visiterer Lommerne.
Klevenf.RJ.115. Hver Dag . . forrettede hun
sin Andagt i vort lille Kajpel. HaucLIV.
306. EmilRasmJ)L.122. 1.2) forrette et

embede, tjeneste olgn., (nu l.br.) vare-

tage, bestride et embede olgn. IIolb.DHJ.485.
naar en Embedsmand maa forrette sit Em-
bede uden for sit }\vms.Ew.VII.155. han
forretteåe (Chr. VI : giorde ; i .90 7 ; gjorde^
Præste-Embede i sin Skiftes Orden for

Gud. Luc.1.8. den før omtalte Rendekjær-
ling . . forrettede (pigens) Tjeneste. Gylb.
111.34. D&H. 1.3) forrette sinnødtørft
(ell. sj.: behov, se I. Behov 3^ („Talespr., til

og af Børn." Levin.; nu 1. br. i talespr.; jf.
II. Forretning 3.4; sml. ndf. bet. 2.2; eufem.)
især om mennesker: udsondre urin ell. eks-
krementer. vAph.(l?59). Egernerne . . for-

rette . . deres Nødtørft i Buret, men al-

drig i deres Leie.LSmith.DN.25?. *uden
Hjelp jeg arme Mand

|
Min Nødtørft ei

forrette kan. PalM. VII. 270. Bille. Italien.

1.237. jf.: der paakom ham en Drift til at

forrette noget, som ingen anden kunde
forrette for \iam.Biehl.Dq.I.186. De forret-

tede alt muligt omkring i Krogene, saa
det stank 1 OEung.P.63.

2) uden obj. 2.t) f i al alm.: arbejde
(II.2.1). Vel var det hun gik, lad os nu for-

rette videre. Wmef.Ei.85. || være beskæftiget
(med arbejde); have travlt, alle vertshuuse
vare indtagne af folck, som ved Tribunalet
hafde at forrætte.JJuel.431. vAph.(1759).
2.2) (sj.) d. s. s. forrette (II.1.8) sin nødtørft.
*fiser ei, forretter ei i trende Bøgnl Dorph.
Overs.afAristofanes : Freden.(1858).18.

For-retter, en. [V] {efter ty. vorrich-
ter; jf. I. forrette; væv) person, som sætter
væven til rette for arbejderen i et væveri.
Rigtt.''hl911.8.sp.2. En duelig Væver og
Forretter med Kendskab til Haandvæveri
kan faa Ansættelse . . ved Horsens Straffe-
anstalt. £eWrtrf.''/«i.925.il'/.7.sj9.6. G) -ret-
tighed, en. [V.3] d. s. s. II. -ret. MO. (u.
Forret^, (foredraget) indeholdt et passende

10 Udvalg af alle de Grunde, hvormed man
slaar Privilegier og Forrettigheder til Jor-
den. Tops.lIl.214. Det er jo da en af Alder-
dommens Forrettigheder, at den kan gaa i

Barndom. KLars.Li bl.49. jf. (nu næppe br.):

ioT (fædrelandskærlighedens) Majestæt skiule
sigEgennytte, Forrettighedsaand, Mis-
undelse. Engelst.(Eahb.LB.I.453).
torride, v. [fm'ri'98] præt. -red; part.

-redet ell. (nu kun jy. ell. som adj. i fk.)
20 -reden. (jf. ty. verreiten) ødelægge ell. ud-

matte ved at ride. 1) m.h. t. hest: skamride.
vAph.(1759). *(Gebhard) Ei sin gode Hest
forreed. Grundtv.Snorre.IlI.179. især (1. br.)

part. forreden brugt som adj. : Moth.^F429.
vAph.(1759). VSO. Hestene (blev) dog vel
ikke skammelig anstrengt paa de lange
Marscher og iorredet?! VJens.CT.203. 2)
refl., om person: blive medtaget af at
ride. Moth.^F430. nu kun (1. br. i rigsspr.)

30 part. forreden som adj.: Han er saa for-

reden af den lange Vei, at han er gandske
stiv i Lemmerne. VSO. MO. MylErich.
NS.49.
For-rider, en. [V.L2] [-,ri-'9ar, -jriS'er]

1) person, der (ved fornemt optog olgn.) rider

foran en vogn, ell. (især:) som rider paa en
af hestene i det forreste spand. Moth.^F430.
Stub.109. Dronningens Reisekarm (stod)

for Slotstrappen med de sex mælkehvide
40 Hingste og mange pyntelige Forridere og

Staldknegte. Ing.EM.IlI.l27. Brandes.Goe.
1.15. spec. (dial.) om person, der rider foran
brudens ell. h-udgommens vogn til og fra
kirke: Feilb. de var Præstekammerater^
havde været Forridere ved hinandens.
Bryllup og meget andet.4a/c/.P4.^6\ Gravl.
Herredet.(1919).38. || tS} overf.: forbud (I.S).

den første af Stormens Forridere kommer.
Den kommer gerne som et pludseligt, lyn-

50 snart Stød, der (efterlader) Vindstille. Pon<.
FL.489. Sygdommene er Dødens Forridere.
OlfRicard.FalMod.(1922).86. 2) (jarg.) ml.

journalister betegnelse for en lille avisartikel

(uden overskrift) foran den ledende artikeL

OrdbS.
forrige, adj. ['fmria, dagl. ifcorja] (tid-

ligere ogs. skrevet forige. Ps.79.8(Chr.VI).
Moth.F323. Holb.Bars.V.2. 750. („skrives

som oftest efter Udtalen forrig")), (ænyd.
60 d. s. ell. før(r)ig; fra mnt. vorich ell. hty..

vorig; besl. m. før || bruges kun attrib. og nu
kun i best. f. ell. flt., tidligere ogs. i ubest. f.

forrig (Eolb.Mel.V.10. Blich.VP.68))

1) (nu 1. br. i talespr.) som (tilhører en tid,

der) ligger forud for det nærværende tids-

punkt (saakdes at tidsforskellen er ubestemt);
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I

tidligere. I.l) som tidligere har været tU.\\

uden hestemmelsesord. Dog hvad siger jeg?
nu falder jeg i forrige galne Tancker igien,

og kommer icke ihu, hvem jeg er. ^0/6.
Jep.III.l. ingen Røgstøtte over Bjergets
Isse mindede om forrige Udtømmelser af

dets . . Yrede. Blich.1.202. nu hun (styret

af præp.) i forh. som forrige tider (dage)
olgn.: der ere mange nu, saavel som der
har været i forrige Tider, der . . elske og
dyrke (gud). Ew.V11.181. han havde nogle
Gange i forrige Dage talt med hende.
CBemh.Y.82. (disse) Anfald af Modløshed,
hvoraf han i forrige Tider saa hyppig
overfaldtes. Ponf.I,P.FJ7i^5. Feilb. | (nu
1. br.) m. foransat hestemmelsesord. (de) byg-
gede et nyt Alter i Lighed med det Iot-

Tige.lMahk.4.47. Min hierte Papa! jeg be-
der ydmygst, at hånd ikke vil tænke paa
det forrige (o: det passerede). Holh£tuJl.3.
Vi tale ofte om vore forrige (o: over-

gtaaede) Lidelser.Blich.111.200. saJ).II.129.
De (forrige) danske Factorier i Ostindien.
MO. ^u. Factorie^. f de forrige, (bibl.) de
tidligere generationer. Du skal ikke forflytte

din næstes markeskiel, som de forrige
(1871: Forfædrene^ satte til skiel. 5Afo«.

19J4(Chr.VI). (blive ved) sit forrige
(nu: sit^ olgn., fastholde, stadig paasiaa,
hvad man tidligere har sagt. jeg væbnede
mig mod ham med adskillige Beviser
(men) han blev ved sit forrige, og paa-
stod, at (osv.). Spectatx)r.372. 1^) forhen-
værende (2). I (nu næppe br.) uden hestem-
melsesord, foran navne ell. titler, forrige
Høiesterets-Advocat, Etatsraad D. Gylh.
XII.183. Fru Klemme, forrige Christiane
Sp&g. [Levetzow.]Anna.(1864j.ll. Det gaar
jo slet ikke godt med forrige Frøken B.
i hendes Ægteskab. Schand. SF. 59.

Jji
m.

foransat bestemmelses&rd. Udi Sr. C.s forrige
Gaard . . er Værelser . . til Leye. Adr.*/i

1762.6. jeg havde røget Tobak i et Sel-
skab, hvor en af mine forrige Lærere
var tilstede. Goldschm.II.36.

2) om det sidst forgangne af samme slags:

foregaaende; sidste. 2.1) som ligger (gaar)
umiddelbart forud for den eU. det nuværende
af samme slags. || uden hestemmelsesord. Tor-
ben spring hen efter de Franske Aviser;
jeg vil see . . om de Tidender confirmeres,
vi havde forige Post om Sicilien. Eolb.Vgs.
1.4. Hånd havde i forrige Krig lagt sig

fod Ære ind. KomGrønnegJI.206. Forrige
uul havde Kongen været paa Sjøborg.

Ing.EEJ.ll. mit Brev af 28. f. M. (forrige
Maaned). Ludv. m. foransat bestemmelses-
ord (nu sj. ved tidsangivelser), gid jeg var
som i de forrige Maaneder, som i de Dage,
da Gud bevarede mig. Job. 29.2. denne
Hypothesis er ikke mindre bleven mod-
sagt end den forrige. EolbJEJ.19. Pas-
sagererne (i dagvognen) havde Hver og
En faaet Snue paa den forrige Dag-flC
And.BreveJ.101. hun (berørte) ligesom i

sit forrige Brev ikke med en Linje . .

deres personlige 'Forho\å.PontXP.yilJ27.
2.2) (m. foransat hestemmelsesord) om per-
son ell. txng: som man har haft (til et vist

brug, formaal olgn.) umiddelbart forud for
noget nuværende af samme slags, hvad der
skal til, det skal til, og Tørv er* ikke
drøiere fordi Læsset koster mer' end mens
den forrige Pige var her. FritzJurg.nrJl.
i den forrige konges regeringstid j vores

10 forrige lejDghed
j

3) som er den eU. det samme som tid-

ligere. *Det er jo forrige Stue (o: samme,
som vi saa i gaar), forrige Stol og Bord.
0ehl.EK.105. nu næppe br. uden for forb.
de forrige, t sceneangivelser: de samme,
som optraadte i den foregaaende scene. Sietto
Optrin De Forrige og RoU.Ew.(1914).I.
329. EBrand.GG.139.
forrigle, v. [fcD'riq'la, -'ri'la] ^f forregle.

20 Moth.'F429). -ede. (jf. ty. verriegeln) 1) (1.

br.) lukke (dørolgnJm.rigler.Moih.'F429.
D&E. 2) (tøm.) forsyne (træværk) m. løs-
holt er. Væg med to Rækker Løsholter
(to Gange forriglet).ForfcZ7ø»jrere.^5. DécE.
O forringe, v. [f(o'rei\'a] -ede. vhs. -els©

(Sir.22.3(Chr.VI). Allen.L24. Lassen.SO.
51). (ænyd. d. $.; fra mnt. vorringen (jf. hty.

verringern^) gøre ringe(re).

1) gøre ringere m.h.t. (absolut) værdi
30 (kvalitet, styrke olgn.). I.l) ^øre mindre af

omfang, størrelse olgn.; formtndske. kunde
en god Huusholdningskonst ikke meget
forringe disse . . Omkostninger? ScAj^e.
IR.II.80. Skatternes Forringelse i Frank-
rig siden Re\o\vitionen.PAEeib.TJS.o28.
(godset blev) under forskjellige Eiere me-
get forringet og udstykket. Eeib.Poet.V.92.
med filosofisk Ophøjethed at kunne for-
ringe Betydningen af, hvad der havde

40 haft det Held at vække Opmærksomhed
omkring i Verden. Ponf.iP.FJJI.iZ 7. 1.2)

gøre mindre værdifuld, ved Lydighed
mod Gud, ved Kierlighed mod dine Med-
mennesker, ved Tillid og Haab . . kan du
adle det Ringe, ligesom du, naar du lader
dette forsvinde, kan forringe det Største.
Mynst.BetrJI.124. Selv uden egentlig at
fordærves vil de fleste Varer forringes
med Alderen. Eage?609. g »i. h. t. en tings

50 egenskaber (evne tU at virke efter sin be-
stemmelse olgn.). saafremt Elasticiteten kom
af en Bevægelse som Partiklerne engang
havde faaet, da maatte Elasticiteten for-
ringes. ^ra/"/.('ZSefe;^SATj'JJ.587;. Nød og
Elendighed havde . . forringet Rigets Kræf-
ter. iIolbJ)EJI.147. du skal bruge hele din
Forstand — uden den Afkortning eller For-
ringelse, som skyldes din Forelskelse.
EBrand.UdenfL.109. spec. m. moralsk (etisk)

60 bet. : gøre (en person) ringeie, mindre vcerdi-

fuld som menneske. *vil du end dig selv
aldeles saa forringe,

| Skal intet mig til

en saa nedrig Gierning bringe. GraahJ'T.
II17. næppe nogen undgik sjælel^ at
forringes under Kampens Vildhed. jPnrf«-

riciaJfEJ.92. (jf. bet. 2:) *denne meget

50«
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store
I
Beskedenhed forringer hende ikke

|

i Dine Øjne. JakKnu.Va.l39. 1.3) forringe
ens mening om, (jf. bet 2; 1. br.) paavirke
en i^ersons opfattelse (bedømmelse) , saa at

han kommer til at betragte en ell. noget som
mindre værdifuldt; give en ringere tanker
om. Hvad Du har fortalt mig, har slet-

ikke forringet min Mening om Dig i det
hele. JakKnu.A.145.

2) gøre ringere m.h.t. anseelse (an-
dres bedømmelse osv.). 2.1) (især bibl.) bringe

i mere beskedne (mindre ærefulde, ansete)

forhold; tildele en mindre ærefuld stilling ell.

skæbne. Ham bør at voxe, men mig at for-

ringes. Jo/i.5.50. han forringede sig selv,

i det han tog en Tieners Skikkelse paa,
og blev Mennesker \\ig.Phil.2.7. jf.: din
Fader vil ikke tilstede, at du saa forringer
din adelige Fødsel (o: ved at ægte en uade-
lig). Birch.1.267. 2.2) (nu 1. br.) fremstille
noget som ringere, end det er. Ingen maae
tænke, at jeg derved vil forringe Hykle-
ries Last. Jeg holder den tvertimod for

den nedrigste af alle Laster. JSneed.III.51.
forringe eens Fejl. vAph.(1759). \\ især i ned-
sættende øjemed: forklejne, (han søger) om
ikke reent at udslette, saa dog at forringe
Hertugens af Mariborough Ære og Helte-
Gierninger. Holb. Ep. IV. 323. Forfatteren
søger efter Evne at forringe alle sine For-
mænds Værd, for at anprise sig selv. Ew.
VI.25. Jeg skriver ei dette for at forringe
nogen af disse store Mænd. Suhm. II. 5.

•Forring ei din Fortjeneste: Din Hensigt
|

Var, mig at redde. Heib.Poet.III.283.
forrippet, part. adj. (jf. ænyd. forriblet

i sa. bet.; dannet af VI. for- 2.3 og rippe; „i

daglig Tale." VSO.; nu kun dial.) som er

misbrugt til utugt; forhoret. En forripped
tøfi. Moth.^F430. 'een forripped Hund. Cit
beg.afl8.aarh.(NkS4°821.106). VSO. Thorsen.
136.

forrive, v. [fco'ri'va] præt. -rev; part.

-revet, som adj.: fk. -reven, intk. -revent
(især i uegl. bet; se bet. 2.2^ ell. -revet (i

talespr. ogs. som fk.-form, se bet. 2). {ænyd.
d. s.; jf. ty. verreissen) 1) (sj.) ødelægge ved
at rive; sønderrive. vAph.(l?59). Hiin har
forrevet ham i Ansigtet med sine Nægle.
VSO. *Klippen . . forrev | Hans Hud og
Kjød. Wilst Overs. afEuripides. (1840). 418.

2) part. forreven brugt som adj. 2.1) som
er helt ell. delvis revet itu; flænget. Moth.^
F430. forrevne Klæder. vAph.(i7o9). den
fattige Skjønne . . havde svøbt sig i et

forrevet Hestedækken. Ing. EF. XIII. 183.
en gammel, forreven Kurv med Skiden-
vask. Sfcourøt/.i^orf. 4. (især W) om skyer:
meget ujævn af form (hullet, flosset olgn.).

Maanen lyste bag forrevne Skyer. KSi-
monsen.GoethesNaturfølelse.(1909).17. || saa-
ret af rifter. Fod og Haand, omend for-

revet og skrammet, synes ikke at have
lidt nogen nævneværdig Mén. Drachm.
KW.8. Bogan.II.24. 2.2) (1. br. i rigsspr.)

om bygning: medtagen af vejr og vind; for-

falden. Gamle og forrevne ere (gaardens)
lave Bygninger. Blich.(1920).VIL74. Ing.
P0.I.6. i Tidernes Lob fik (gaarden) et
frygtelig forrevet Vdseende. Aakj.VF.137.

jf.: Mellem Rødstensbygningerne ligger
Træhuse, og overalt ser man upudsede
Gavle, skarpe Murkanter og flade Tage.
Det Hele gør et forrevent Indtryk. Cav
ling.A.1.286. 2.3) (sj.) overf., om sindstilstand:

10 oprevet. Du véd ikke, hvor jeg er forpint
og forrevet. Der er noget Nederdrægtigt
i mig, som jeg ikke kan overvinde. Schand.
F.45.
Forrivning, en. [f(o'ri'vnei\] flt -er.

{efter ty. verreibung, egl. vbs. til ty. verrei-
ben, gnide, rive; med.) homøopatisk læge-
middel, bestaaende af et ved rivning fin-

delt stof, tilsat med mælkesukker. VareL.^316.
For-ro, en. Ji den forreste ro (s. d.) i

20 et geværs laasemekanisme (mods. Bagro^. Lar-
sen. OrdbS.
forroklce, v. [fm'rcoga] -ede. (si.) øde-

lægge, bringe af lave ved at rokke. Jeg
maa passe paa, at Maalet ikke forrokkes.
VSO. billedl.: med en Styrke som aldrig
før fornam hun, at hun havde en Søn .

.

som hun med en Magt, ingen Ting kunde
forrokke, hørte sammen mea.Bregend.MAQ.
75.

30 forrose, v. [fco'ro'sa] -te. {jf. sv. f for-

rosa) ødelægge ved at rose; rose for me-
get ell. paa en urimelig maade; overrose.
Moih.^F430. Han er ellers ikke den, der
forroser mig, men i Aften sparer han ikke
paa Lovord. BlichCl. FarbrorFrans. (1902).
61.

II
især i part. for rost brugt som adj.

*du dine Landsmænd savner | Her mel-
lem de forroeste Fremmede. Éo/j&.Poc^^.

11.46. *Denne brogede Tid, saa forrost,

*) saa beundret. Kaalund.268. Hørup.III.355.
den forroste Udsigt fra Neapel og Genua.
JLHeib.It.3. Feilb.

For-ram, et. spec: ^ den forreste del

af et skibs last. vi havde baade Lasten og
Forrummet fuldt af Trantønder og Skind.
Drachm.SS.87. JVJens.FD.75.
forrnmme, v. -ede. (jy.) (kunne) faa

plads; (kunne) rummes. JÉiun prøver paa
at stikke en (kage) ned (i gryden), og den

50 kunde meget godt være der . . hun stop-

per en til ned, og den kunde ogsaa for-

rumme der. KristJyF. V.204. i pass. m. sa.

bet: en Bænk, paa hvilken To . . Kjære-
ster, ret godt kunne forrummes. ^ZicA.IF.

222. Feilb.

forrnske, v. [fm'rosga, l.br. -'rusga]

-ede. ødelægge, bringe i uorden ved at ru-
ske (i). At forruske eens Haar,Klæder. FSO,

II
nu kun (l.br.) part. forrusket brugt

60 som adj.; forpjusket; forreven (fx. af vin-

den). Han seer saa forrusket ud. VSO.
kæmpemæssige,forruskedeAspargestoppe.
Schand.TF.I.121. Taget stod omkring Gav-
lene i en vild forrusket Uorden som Skæg-
totterne paa en gammel forblæst Søulk.
Bregend.ÉB.7.



793 forraste forrykke 794

forruste, v, [fm'rosda] -ede. vbs. (nu
næppe br.) -eisc (Holb.Ep.II.91. VSO.) eU.

(8J.)-nmg(Moth.^F433. vAph.(1759). MO.).
(cenyd. (part.) formstet; jf. ty. verrosten;

1. br., nu næppe br. uden for perf. part.)

intr., om metal: ødelægges, blive fortæret af
rust; blive rusten; ruste (op). *Skal nu
Dit blanke Sværd forruste i sin Skeede?
JFriis.88. Ew.IIIJ.64. en forvandlet Jern-

lænke, som aldrig forruster. -SZic^J^ F.^Oo.

II
t pass. m. sa. bet. Guld kand ej heller,

som andet Metal, ioTTUstes. Holb.Ep.III.

247. En fornuftig Haandverksmand skaa-

ner sit Verktøi . . han seer til, at det ikke
forrustes. JSneed.YI.348. %part. forrustet
(ved tilknytning til rusten (nu næppe br.)

forrusten. Ew.VIII.213. best. f. -rustne:

Ing.EF.VII.173. Ploug.DJ.227) brugt som
adj. 1. (poet., sj.) om metal: ødelagt afrust;

(i høj grad) rusten. Eders Guld og Sølv
er forrustet (1907: rustet op).Jac.5.3. (jeg)

kunde i min Angst og Fortvivlelse knap
finde Laasen og end vanskeligere faae den,
saasom ganske forrustet, oipivikt. EPontX.
32. Vindueskarme, hvis Jernstænger vare
forrustede. ^/tc/»./I.50^. Blaum.Sib.9. 2. f
om irriteret hals: ru; tør; „rusten". *mLa
forrustet Hals udgurgle. TFadsi.ii.FSO.
3. (nu næppe br.) overf: son^ i høj grad
bærer præg af, er medtaget af ælde. Man-
gen Skolemand fordyber sig saaleedes udi
gamle forrustede Sager, at han væmmes
ved alt det, som er nyt og friskt. HolbJlp.
1.64. især om (gammel) person, som (p. gr.

af alderdom) har mistet sin livskraft, sund-

hed olgn.; „skimlef^; .,mosgroet". hun er for

ung og for god at gifte sig med en for-

rustet Projectmager. Holb.Epb.1.6. De see
anderledes ud, end vore skimlede og for-

rustede Philosopher. sa.S^an. 9sc. Wucet.
EL.48. en gammel forrustet Pebersvend
paa )laXvtreås.BuddeJF.n.74. f formst-
ne, V. -ede. vbs.jf. Formstning (u. forruste/
(dannet af forruste (jf. Forrustning) ell. af
VI. for- 6.2 og rusten) d. s. s. forruste. *Et
Finke-spyd han ved sin lærde Side bær,

|

Som skriger efter Blod, skiønt det for-

rustned eT.FrHom.PM.148. Seer du den
(kniv)? . . her klæber Blod ved den; men
Din er forrustnet lige til Marven. J^oye.

LitArbJI.231. dette Sværd (kan ikke) have
ligget saalænge i Jorden, uden at for-

rustne. Bredahl.nL122.
forryge, v. [f(n'ry-(q)a] (jf. ty. verrau-

chen; i alyn. spr. kun i præs. part. brugt som
adj.) forsvinde som røg; ryge bort. jf. (sj.):

•Endnu forryger (o: fyger sneen fra) iiegn
og Tag.

I
Og dog har Stormen tabt sit Slag.

Børup.HK.31. | overf. : forsvinde ; fordampe
(1.2); gaa op i røg. saafremt (hans tilbøje-

lighed) ikke imidlertid forryger eller for-

andrer sig (bliver han snart gift).Biehl.Cerv.

LFJ.40. jeg (har ikke) været længe nok
gift til at Heeden er forryget. sa.^rei7.2I.

83. y part. forrygende brugt som adj.; især
i udtr. forrygende storm, vejr olgn.^

voldsom (orkanagtig) blæst, hvorved støv, sne
olgn. ryger igennem luften, jeg var paa Havet
i en forrygende Storm. Blich.(1846).I11.
34. SvGrundtv.FÆ.I.ol. TUgiv en stakkels
Diævel, som , . i dette forrygende Veir
længtes efter en luun Stue og godt Sel-
skab. PalM. IL. 1. 448. Pont. LP. VII. 146.
Feilb. (jarg.) brugt forstærkende : forfærdelig

(2); voldsom. 'De Synder, som nævnes i

10 Mosebog I
skal tale med Rædslens for-

rygende Sprog. SophClatiss.F.58. Der er
Højremænd nok, der er en forrygende
Hov'n af dem. FrPoulsen.R.214. et forry-
gende pragtfuldt Stykke Mandfolk. PoL
^liol920.6.sp.l.

forrykke, v. [fm'røga] præt. -ede eU,

t -te (Slange.ChrIV.257. Oehl.RL.72; jf.
forrykt), vbs. -eIsc (s. d.), -ning (s. d.). {ænyd.
d. s., fsv. forrykkia; fra mnt. vorrucken

20 (hty. verriicken^)

1) (1. br.) ved ryk, stød olgn. bringe noget
ud af dets (oprindelige, rettf, normale) stil-

ling; rykke bort. Moth.^F433. Naar Tyng-
depunktet forrykkes, bringes et Legeme
ud af sin Ligevægt. MO. Naar vi . . holde
Prismet for vort Øje, se vi ikke de bag-
ved det værende Gjenstande paa deres
rigtige Sted . . men de synes forrykkede
fra deres Plads. OpfB.UIlJ251. talem. for-

30 rykke kompasset, se Kompas. | f "»-

h. t. en knogle, et led: forvride. HesteL.
(1703).C2r. hans Hæst var falden med
ham . . og havde han udi samme Fald
forrykt og stødt sine Lemmer. Holb.DH.I^
849. vAph.(1759). VSO. *(gud) forrykked
Eders Hofteskaal, I Som det i gammel
Tid er skeet med Jacob. IIauch.DVJII.83.

2) t (paa voldelig, bedragerisk maade)
borttage noget fra dets plads; fjerne (H.!).

40 dersom nogen forrykker, eller underslaar,
noget af samme skibbrudet Gods, den
skal straffis ligesom for andet Tyverj.
DL.4—3—1. smst.3—1—5. (gaven skal) saa-
leedes med Sorøe Academies Midler og
Eyendomme foreenes, at den paa ingen
Maade skal derfra kunde blive bortvendet
eUer forrykket. Cit.l747.(Holb.Staat.245).

3) O overf., m. abstr. obj.: bringe ud af
den forhaandenværende (især: rette, normale)

M tilstand; forandre; ændre; især: forstyr-
re; bringe i uorden eU. forvirring.
*Hvad (gud) vil, kand ey forrykkes. Brors.
70. nogen Forandring . . som dog i det
væsentlige ikke maa forrykke denne .

.

Flan. MB. 1793.619. Den dagUge Orden
var bleven forrykket paa Kjøbenhavns
Slot, formedelst Tidens tjrolighed. CBemh.
V.188. Det noget Melancholske i Wiehes
hele Væsen forrykkede Billedet af den

60 lette . . af Patriotisme begeistrede unge
Usmd.FrtiHeib.EtLiv.II.236. (døden) synes
hos ethvert Menneske med en Smule Efter-
tanke at skulle forrykke alle Synsmaa-
der og Værdibestemmelser. TroelsL.XIV.
5. talem. forrykke ens koncept, se Kon-
cept.
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4) bringe ens sind ud af dets normale til-

stand; gøre afsindig (jf. forrykt^. 4.1)

forrykke hovedet 0/5'n. paa en, omtaage
ens hjerne (jf. fordreje I.3J. 'Jeg vaagnede:
Mig tyktes,

|
At Søvnen var vel sød, jeg

fik;
I

Dog Hovedet forryktes. Reenb.II.133.

*Ali Sands forryktes, og all Vædske stork-

ned hlev. Solb.Metam.SO. Penge og Magt
have (kraft) til at forrykke Hovedet paa
de klogeste Folk.JSneed. VI.387. *Paa Folke-
stuens Bænk,

|
Mens 01 og Mjød Hjer-

nerne forrykke,
|
Er et saadant Eventyr

en velkommen Skiæiik. Hrz.V1.144. \\ især

uegl. om virkning af forelskelse olgn. : fuld-
stændig betage; henrykke. Oehl.SH.25. Han
saae det deilige Profil, de sænkede Øien-
laage med de lange silkebløde Øienhaar,
bag hvilke de straalende Stjerner skjulte sig,

hvis Glands havde forrykket hans Hjerne.
HFEw.JF.1.252. en Bondepige, saa dejlig

at hun forrykker Hovedet paa alle Mænd.
Brandes. VII.188. 4.2) (sj.) m. person-obj.

:

gøre forrykt, ligesaalidet har han ladet

sig forrykke af sværmende Forestillinger.
Balle.Bib.I.109. *Det Raserie,

|
Som ham

forrykker. Wess.FF.30. *smukke Dragter,
som forrykke

|
de smukke Damer. Drachm.

DJ.IL164.
CP Forrykkelse ell. (nu sj.) Forryk-

ning;, en. vbs. til forrykke ; spec: til forrykke
1. Forrykkelse: Moth.^F433. OpfB.'III.
252. t m. h. t. en knogle, et led : forvridning.
Forrykkelse: vAph.(1759). VSO. For-
rykning: vÅph.(1759).

II
til forrykke 3:

den fuldkomne Forrykkelse af religiøse

og sædelige Grundbegreber. HNClaus.Da
Spr.33. denne Forrykkelse af Spisetiden
havde bragt samtlige Pensionærer i Har-
nisk. CMøll.FF.498. Forrykkelse af For-
holdet mellem Husbond og Tyende. Aakj.
VB.158. t J^ Forrykning. Ved dette Ord
betegne vi en kun kort Tid varende, eller

af visse Hensigter hældig foranstaltet For-
styrrelse i Harmonien eller Ordenen, da
een eller flere Toner enten fuldkommen
eller for tidlig bortrykkes af deres Plads.
MusikL.(1801).87.

\\
(nu sj., foræld.) til for-

rykke 4; øgs. mere konkr.: tilstand af forrykt-

hed. Naar jeg . . overveyer det eene med det
andet, falder jeg hen ligesom i Forryk-
kelse . . Saa at jeg veed intet af mig selv
at sige. Holb.Philos.1.3. naar vi . . nægte
en alle Tings Aårsag . . da er Sielen i en
virkelig Forrykkelse. JSneed.1.375. Afsin-
dighed eller Forrykkelse i Hiernen.Sa^'^es.

Danf.1.118. Gylb.IV.41. Cousin tror vist,

at jeg har det med Forrykkelse ? Leojt).PC.

40. Middelmod Forstandens Forrykning.
Lægen. reg. f henrykkelse; ekstase. Forryk-
kelse: Moth.^F433. Hun syntes udi en
Forrykkelse at see, hvorledes Adam da
(o : før syndefaldet) var skabt. Holb.Heltind.
11.372. forrykt, part. adj. [fm'røgfi] (sj.,

i vers: forrykket. Anti-Spectator.106). (ænyd.
iorrykt, -rukt (2Cor.5.13(Resen.l607). jf.
Palladius.IV.60); efter ty. verriiekt (f ver-

ruckt), egl. part. af verriicken, se forrykke
(4)) !) (nu især dial.) i udtr. forrykt i

hovedet, afsindig. Moth.^F433. JJuel.137.
jeg er bleven lit forryckt i Hovedet i Dag,
men dog icke saa gall, at jeg troer sligt.

Holb.UHH.III.2. Luxd.Dagb.I.213. Feilb.

2) som mangler sin fornufts brug; (nu
kun om varig sygelig sindstilstand:) afsin-
dig; forstyrret i hovedet; spec. (med.):

10 som lider af forrykthed. dersom vi ere
forrykte (1819: dersom vi ikke holde Maa-
de; 1907: bleve afsindige^, da er det for
Gud (0: for guds skyld); eller ere vi ved
sands, er det for eåer. 2Cor.5.13(Chr.VI).
*naar hun give skal om nogen Ting be-
skeed,

|
Hun i Besvimmelse til Jorden fal-

der need.
|
Der ligger hun forrykt, og saa-

som slet i Dvale. Helt.Poet.97. Holb.Jean.I.l.
Lægen.reg. De troer, at en Gal altid maa

20 føle sin Ulykke; men tværtimod, der er
Forrykte, som jeg noget nær antager for

at høre til de lykkeligste Mennesker.Ber^s.
BB.155. Vær nu ikke ganske forrykt og
tro, at De har flere Hjerner og den Slags I

Buchh.UH.49. Sal.VI.901.
\\

(dagl.) som vid-

ner om. forrykthed; meningsløs; idiotisk.
Anti-Spectator.98. Var hele Tankeindholdet
af Digtet ikke saa forrykt, kunde man
gjerne sige, at det var ypperligt. Ørst.IX.

30 91. en afsindig Lære lig saa mange andre
forrykte Lærdomme. Brandes.V.lll. (han)
gottede sig, som en sindssyg gotter sig

ved Undfangelsen af en forrykt Ide. Wied.
US.III.187. -hed, en. (jf Forrykkelse;.
især (med.) om sindssygdom, hvis hovedsymp-
tom er systematiserede vrangforestillinger

(paranoia). VSO. Foersom.Hamlet.220. hvad
De kalder Forrykthed hos ham, var jo

netop hans Lykke! Var han ikke falden
40 i den Sygdom, havde han nu kun været
min Røgter. Ing.EF. VIII.4. KPont.Psy-
chiatr.III.119.

t forrsedelig, adj. {ænyd. d. s.; jf. mnt.
vorretlik (nt. vorrådlik^, ty. (dial. ell. f) ver-
råtlich; sml. forraadelig, forræderlig) d. s.

s. forræderisk 1. Moth.^F426. Gud frelste

(Valdemar den store) af sine Fienders, i

sær fra Kong Svends forrædelige Giæste-
bud i RoeskMe.Borrebye.TF.593. *de Fle-

50 ste vilde stikke
|
Efter dig forrædelig!

|

Myrde vilde en Tyran |
Hele Verdens

Frelser-Mand. Grundtv.SS.I.370. Forræ-
der, en. [fm'ræ^åar, ogs. -'rBå'ar] Forreé-
der.Høysg.AG.29. ^f Forrædere. Ew.(1914).
V.328). flt.-G. (ærfo. forræthær (Brandt.LB.
58); fra mnt. vorredere (hty. verråter^; jf.
forraade) 1) (jf. forraade 2; især p) per-
son, som. er troløs over for en, svigter en.

Bie din Forrædder (o: om en troløs elsker)\

60 du skal forklare mig hvo der har forført

dig til at forlade mig. Holb.UsynLI.4. det
er dog en nederdrægtig Forræder — at

stræbe sin Konge og sin Broder . . efter

Livet. Ing.KE.I.186. ogs. (i arbejderkredse)

betegnelse for en „skruebrækker". OrdbS.
fj

især (m. overgang til bet. 2) person, som
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udleverer en eU. noget i fjendevold. Ju-
das Ischariotes, den Samme, som blev For-
ræder. i.uc.6J6. han var udraabt for Lan-
dets Forrædder (nu: Landsforræder^.flo/6.
Heltind.1.96. 'Thronen vakle maa ved en
Forræders Svig. NordBrun.ET.39. du est

€n Forræder mod dit Fædreneland! Thiele.

1.279. han blev skudt uden dom som for-

ræder
I

(nu 1. br.) talem.: man elsker
forræderi, men hader forræderen
olgn. Holb.LSk.1.5. Biehl.DQ.II.265. Mau.
2305. 2) (jf. forraade 3.i; CP person, som
(paa troløs maade) røber en andens hemme-
lighed; angiver. JSneed.II.471. det er For-
ræderen, der har beluret Jer. Goldschm.II.
59. 3) (nu sj.) m. mere ubestemt bet. (som
skældsord): skurk; slyngel; usling. Est
du der Forræder, som ved et ugudeligt
Lefnet vil bringe dine Forældre for Tiden
i Graven ?Hnlb.Masc.in.l2. Ew. V.13. For-
raederi, et. [fmrBåa'ri-', l.br. -ræ<)33'ri']

Høysg.AG.29. f{t.(sj.)'CT. {ænyd.d.s.; jf.ty.
verråterei; til Forræder; især O) den hand-
ling at forraade ell. at vise sig som forræder
(især 1). han havde faaet Skam til Løn for
sit Forræåen.2yiakk.5.7. *der begaas For-
ræderi

I
Og Skandsen overgives. Falst.158.

der er intet Rige, som kand vise Exemp-
ler baade paa saa mange heroiske Dyder,
og tillige paa saa mange Forræderier.Owers.
af Holb Levned. 307. SøkrigsA. (1 752). §551.
vigtige Beviser for Erkebisp Grands For-
ræderi og Forbindelse med de Fredløse.
Ing.KE.n.2.54. Det er . . en Overtrædelse
af Kongerigets Straffelove, naar en her
hjemmehørende Undersaat i Udlandet for-

bryder sig mod den danske Stat ved For-
ræderi eller Majestætsforbrydelse. Xoi;""/«

1866.§5. Goos.II1.27. talem. man elsker
forræderi, men hader forræderen,
se Forræder. CO forræder(i)sk, adj.

{f(n'ræ'93r(i)s5', -irB9'8r(i)s^] (ænyd. forræ-
dersk; jf. ty. verråterisch; til Forræder; jf.
forræderlig, forrædisk) 1) tU Forræder 1

(og 2); om person: som er en forræder; om
handling (ytring osv.): som er ejendommelig
for en forræder, gaar ud paa ell. fremkalder
forræderi; svigefuld. Tør du vel tale til

mig din forræderiske Ka.nå\ KomGrøn-
neg.II.23. Judas Iscariot, som sad forræ-
derisk i det hellige ^sunivinå.Ing.EF.1.220.
den afskyelige Legen-Christendom . . for-

ræderisk mod det nye Testamente. Kierk.
XIV.126. forrædersk. Moth.T426. den
forræderske Græve (tog) midt udi Slaget
Flugten med de Folk, som han comman-
derede. Holb.Hh.1. 166. Ebbesen . . havde
offentlig undsagt (grev Gert). Hans Gier-
ning kan altsaa paa ingen Maade kaldes
forrædersk. Wand.(Rahb.LB.I.74). Ing. VSt.

256. Opdagelsen af deres Rænker og for-

ræderske Flaner.Hatich.l.487. || f forræ-
derske vis (e/'^er /y. verråterischer weise

;

jf. forræderlig) som adv.: paa forræderisk
maade. Dend Capitain, som saaledes for-

rædderske Viis opgaf Fæstningen, blef

dømt til Galgen. Slange. ChrlV. 555. smsi.

765. H om ting: som ikke er til at stole paa;
bedrager(i)sk{S); lumsk. *(skal mine fjender)
myrde mig med Øiet, førend det

| For-
ræderiske Glavind træffer mig. Hauch.
D V.1.181. forræderiske . . Fremtids-Drøm-
me. G;e/.ilfi.561. det ujævne og forræder-
ske Jordsmon. JoAsS/eens/r.££.44. (jf.bet.

2:) en spøgende Aftenluftning bortpuste-
10 de det forræderske Gevant fra den hvide
blendende Barm. Ing.EF.1.84. 2) (jf. for-

raade 3.3; 1. br.) som tjener som et ufrivilligt

vidnesbyrd til at røbe noget, paa en forræ-
dersk Maade steg Blodet ham til Kinder-
ne, saasnart han mærkede, at en anden
gjorde Lykke. Pont.LP. VII.113. f forræ-
deri ig^, adj. (ænyd. d. s.; fra ænht. verrå-
terlich; .;/. lorrædelig) d. s. s. forræderisk
1. Moth.F308. det er . . uforsvarligt, ja

20 fast forræderligt at negte ens Medborgere
Hielp, som bede derom. Holb.Herod. 199.
VSO. t«pr som arfw.forræderligen: hånd
. . fick iblant andre sin egen Søn paa Hal-
sen, af hvilken hånd blef forræderligen ian-
gea. Holb. Tntr. 1.315. (jf. u. forræderisk 1:^
Hånd blef ihielslageniPorræderlig Viis.
smst.213. forræ<ler«ik, adj. se forræde-
risk. Gi Forræderske, en. (1. br.) kvin-
delig forræder. Holb. HP.11. 4. VSO. Jeg

30 vilde føle mig som en Forræderske mod
min første Kærlighed. Gjel.Mi.409. f for-
rædink, adj. {ænyd. d. s.; fra ænht. ver-
råtisch) d. s. s. forræderisk 1. vAphj17.59).

118. saa forrædisk, som Jomfrue Leonore
kunde dog intet Mandfolk værelEw.(1914).
11.348.

forrække, v. [Im^regé] præt. -rakte;

part. -rakt vbs. -else (s. d.). {glda. d. s.; jf.
mht. ty. verrecken i bet. „dø (idet man stræk-

40 ker lemmerne stift ud)"; 1. br.; jf. forrænke)
beskadige ved at række (et lem olgn.) for
langt ell. red at spænde (en sene eU. mu-
skel) for stærkt; forstrække. Moth.^F429.
Birch.1.248. Han forrakte sin Arm saa-
ledes, at den gik af Led. 3f0. forrakt og
forstrakt. Feilb. (u. forrakt;. || refl. Moih.^F
429. Tag dig i Agt, at du ikke forrækker
dig. FSO. D&H.

II
vet. (nu næppe br.; jf.

Forrækkelse;.- Moth.^F426. Ved at trække
50 det svære Læs blev den ene Hest saa-

ledes forrakt, at den blev bovlam. FSO.
Forrækkelse, en. vbs. til forrække;
spec. (vet): sygelig tilstand hos husdyr, be-

staaende i, at Udflåderne i et led er forskudt

;

luksation. OeconH.(1784)111.146. LandbO.
11.213.

t forrænke, v. vbs. -ning (Leth.(1800)).

{fra ty. verrenken; jf. forrække) m. h. t.

lem (sene, muskel), som man strækker for
60 langt, griber forkert med olgn.: forstrække;

forstuve; forvride. vAph.(1759).118. VSO.
Cit.ca. 1840. (FOhrt. DanmarksTrylleformler.
I.(1917).146).
forroget, part. adj. [fm'rcni'af, sj. (høj-

tid.) -'rø'qa/] {af VL for- 2.3 og røget (part.

af røge ell. ryge) eU. af VI. for- 6.i og Røg)
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medtaget, beskadiget af (megen) røg;
tilrøget, (efter at have hængt i skorstenen)
var han saa forrøget, at han kunde hver-
ken gø eller gahe.SvGrundtv.FÆ.II.69.
m. h. t. tobaksrøg: det stakkels Pigebarn,
der engang skal holde ud med Dig i en
foTTøgetFTæstegaard.Winth.VIIIlO. Bøgh.
L.128. Han havde kun dette Værelse .

.

Det var lavt med forrøgede, okkerfarvede
Vægge. Schand.F.391.

I. Fors, en. se I. Fos.
II. Fors, en. se Force.
III. fors, adj. se fus.

forsaale, v. [fcor'smra, sjældnere -'så'la]

-ede. vbs. -(n)ing (s. d.). (jf. ty. versohlen)
forsyne (fodtøj ell. (nu sjældnere) strømper)
med en saal. *Strymper at forsaale. TFadsL
Brudevers til NRandrup.(1742).A4. Skoflik-
keren forsaaler Støvler, forfødder dem,
bagflikker og kanter dem. Skomageren.
(1832).185. Skomagb.69. hans med Vad-
melsklude forsaalede Hosetødder. Skjoldb.
SM.lOl. (sine støvler) fik han . . en gang
imellem forsklede. Hjortø.FSk.2.

|| (fagl)
m. h. t. (saalen paa) en høvl. at forsaale og
spunse Høvle. Meddelelser fra Da. Sløjdfor-
ening.I.(1906).37. Forsaaling:, en. (sjæld-
nere Porsaalning. Skomagb.71). flt. -er. vbs.

fii forsaale. vAph.(1759). Eaandv.50. (støv-

lerne) havde holdt til tre Forsaalinger.
Dannebrog.''yel907.2.sp.2.

||
(l.br.) konkr.:

saal, hvormed fodtøj (osv.) repareres. Nu er
ForsaalLngen gaaet løs. T/SO. e. br.

for-saa-Tidt, se vid.

For-sabbat, en. [V.2.2] (bibl.) dagen
før en sabbat; beredelsesdag, hun fastede aUe
Dage i hendes Enkestand, undtagen paa
For-Sabbater og Sabbater. Jud.8.6. det var
for-sabbaten (1871 : det var Dagen før Sab-
batenj. 2Makk.8.26 (Chr.VI).

I. forsage, v. [fcnr'sa-'qa] -ede. vbs. (i

bet. 1 og 2) -else (vAph.(1759). Schand.AE.
190. Hjemmet.l912.1023.sp.l) ell. (i bet. 4r.s)

-ning (MilTeknO. Scheller.MarO.). {æda. for-

sakæ; fra mnt. vorsaken (jf. eng. forsake,
ænht. versaehenj; afl. af VI. for- 4 og et

verbum svarende til got. sakan, strides, kives

(jf. Sag); egl.: opgive en (rets)strid || bet.

2— 4- er opstaaet ved sammenblanding m. for-

sige, jf. Kalk. (u. forsige j, ty. versagen || i

m. 1 0^ 2 ofte sammenblandet m. II. forsage)
i) (GI, især højtid.) m. h. t. fordring, ret-

tighed, vane olgn.: afstaa fra; opgive;
nu især m. bibet. af, at det koster en over-

vindelse, resignation, ell. foraarsager en et

afsavn: give afkald (paa). l.l) (ofte m.
overgang til bet. 2) trans. Hver af Eder,
som ikke forsager alt det, han haver, kan
ikke være min Discipel. Luc. 14. 33. han
(besluttede at) aflive sig ved at forsage al

Pleie og Føde. Rahb.Tilsk.1791.139. *Før
jeg forsager hende, min Krone jeg for-

sager 1 Oehl.VI.14. "Munke saa i gamle
Dage

I
Meende Verden at forsage, | Naar

de krøb bag Kloster-Mur. Grundtv.SS.I.
107. vi vil slutte os nærmere sammen og

forsage 'Kvinderne. Hostr.ML.115. For at
være Demokrat, maa man være . . selv-
fornægtende . . Men jeg kan ikke . . for-
sage franske Handsker, Klæder af bedste
Sort. Schand.Yy.l8.

||
(nu næppe br.) m.

flg. inf. Hun maatte om Vinteren oftere
forsage at komme til sin Tante. Stfefe.JJ. 75.
For at imidlertid denne ubetydelige Be-
mærkning ikke skal vanarte og blive sig

10 selv vigtig, forsager jeg øieblikkeligen at

forfølge den videxe.Kierk.Y.5.
|| f reft.: for-

nægte sig; resignere, vil nogen komme efter
mig, hånd forsage (1819: fornægte^ sig
selv, og tage sit kors, og følge mig. Matth.
16.24(Chr.VI). *skal en Helt ej altid sig
forsage (0: glemme sig selv og ofre sig for
andres skyld)? Holb.Paars.228.

|j
(sj.) m. til-

knytning til II. forsage: Sibb.1.86. Mistil-

liden bortskræmmede enhver Hjælp, For-
20 sagtheden forsagede ethvert Haab. Kierk,

V.120. 1.2) abs.: bringe ofre; resignere.
PNSkovgaard.BS.100. »forsage

|
Er al vor

Viisdom, Livets hele Fiugt.PalM.1.92.
Forsagelsen (Brandes.DD. 7 : Resignatio-
nen^. Brandes.I.371. Lær at forsage! Husk
paa, at hvor meget skal vindes, maa me-
get oixes.YilhAnd.L.1.101. Feilb.

2) (jf. VI. for- 4 og forsige %) egl. : give

mundtligt løfte ell. tilsagn om at afholde sig

30 fra noget; fornægte. 2.1) (relig.) iforb. for-
så gedjævelen olgn., sige sig løs fra al om-
gang (samkvem) med djævelen; afholde sig

fra synd. *Vil de (0: syndere) kun saa sandt
forsage | Ret for Alvor Dievelen,

|
Gud vil

gierne mod dem tage. Brors.lll. *Løgnens
Fader vi forsage,

|
Falsk er al hans Lyst og

Pragt. Grundtv.SS.IV.229. Præsten spørger
(ved daaben) . . „Forsager du Djævelen? . .

Og alle hans Gerninger? . . Og alt hans Væ-
40 sen?" Alterbog.437. 2.2) fCP, nu 1. br.) und-

drage (nogen ell. noget) sin støtte ell. tillid;

vende ryggen til; svigte. *Lad mig al-

drig Dig (o : Jesus) forsage (Salm.Sus.135.2

:

Aldrig skal \egd?iiovssLge).Kingo.32. *Alt

det som før var kiert, man vender Ryg,
toTsager. Holb.Mel.II.5. *Achl falske Ven,
hvi har du mig saa slet forsaget? |

Hvor-
for undslaar du, i min Nød, saaledes dig.

Falst.0vid.22. *Du Daarel du vil forsage

50 mig (o: nissen),
\
Der elsker dig saa saare.

Winth.VI.263.
||
(nu næppe br.) m. h. t.sted:

forlade uden senere at vende tilbage til.

*Reent du dog gamle Hiemstavn ei forsaget

Rahb.TJngd.II.191. i flere Aar har jeg boet
her i Egnen, men bestandig af og til van-
dret til det gode Kjøbenhavn, som jeg al-

drig ganske kan forsage. Gylb.V.107.

3) (nu næppe br.; jf. forsige 4j sige nej
til (tilbud, opfordring, bøn olgn.); afslaa

60 (4). Sort.HS.F4v. Jeg forsager aldrig et

got 'M.aaltid.Holb.Abrac.LS. Han forsager

aldrig et godt Selskab. MO. m. obj. og hens-

obj.: *Princes! hvo kunde vel jer himUsk
Mund og Øye |

Forsage nogen Bøn?^ow
Grønneg.III.281. \\ m. obj., der betegner det,

der bedes om: nægte. *Himlen har sin
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Hjælp forsaget,
|
Jorden mig ei hjælpe

kan. Kingo.484. den lidende Uskyldighed
er intet Hierte koldt nok til at forsage sin

Deeltagelse. EngelstJPhilA.

4) uegl. anv. af bet. 3 (og 2.2). 4.1) f ^
ikke bekende kulør; svige kulør (jf. for-

nægte 3). Moth.Sl89. CU.beg.aflS.aarh.( Thott

4°1524J39). Naar Farven forsages, har
Spilleren vundet. VSO. Aj2) (nu 1. br.) om
stemme, kræfter olgn.: slaa klik; svigte, jeg
(togj tilorde; men min Røst forsagede mig.
Bhch.(1920).VIII.42. dersom mine Kræfter
skulde forsage mig, dersom jeg skulde
segne under Byrden. CBenih.VII.162. *Det
sortner for hans BUk — hjælp Gud! hans
Kjaft forsager. J^ares/r.5. Stemmen forsa-

gede ham og han næsten rallede, han kunde
ikke tale mer. Bang.S.3.51. 4.3) ^ om skyde-

vaaben, patroner olgn.: ikke viUe gaa af;
klikke. Den Bysse forsager aldrig. VSO.
Ved „Klikkere" forstaas Patroner, der
have forsaget 2 Gange i samme Gevær,
og som ved at prøves med endnu 1 Ned-
slag i et andet Gevær ogsaa herved for-

sage. Skyderegl.86. jf.: Der tUstaaes aar-
ligen 3 Pd. Krudt pr. Compagnie, bevæbnet
med Musqveter, for deraf at erstatte det
spildte Fængkrudt i Forsagnings-Tilfælde.
MR.1836.126.

IL forsagte, v. [fmr'sa'qa] -ede. vbs. f
-else (Moth.S23). {ænyd. d. 8.; fra ty. ver-
zagen; jf. II. forsagt; højtid, ell. poet, nu
8j^ lade modet synke; tabe modet; blive
frygtsom; forknytte8.BetragteTden,soTn
haver taalmodigen liidt en saadan Mod-
sigelse af Syndere imod sig, at I ikke blive
trætte og forsage (1907: blive . . forsagte^ i

Eders Siele. HebrJ.2.3. Eolb.Metam.o2. 'Al
din Brøst du (gud) skal klage, | Og i ingen
Nød forsage. J5rar8.i43. 'Da monne brat
forsage

| De Kæmper af ganske Hu. OeM.
NG.22. vi skulle og høste i sin Tiid, saa-
fremt vi ikke forsage (Chr.Vl: blive for-

sagte; 1907: give taht). Gal.6. 9. Jeg har
engang læst i „Tusind og een Nat", at vi
skulle ikke forsage; medens vi sove ind
med det betyngede Sind, spinder Englene
paa vor Lykke. FruHeib.B.1.185.

||
(sj.) m.

tings-subj. *Naar Tvivl og Angst omspænde
mig,

I
Naar Haabet vil forsage, | Jeg seer,

min Frelser! hen til dig. Boye.AD.IL100.
jj

t m. flg. præp. paa ell. om: mistvivle om.
frygt er indet andet, end at man forsager
paa (1871: mistvivler omj al den hielp,

som er givet forhaabning om af fornuften.
Visd.l7.12(Chr.Vl). jeg (maatte) forsage om
Mueligheden af . . at nærme mig Opnaa-
elsen af (maalet). MolbJ'J. 'Nu maa paa
Renter han af (pengene) forsage. PalM.
AdamH.1.350.
Forsager, en. tU I. forsage. I) (sj.)

til I. forsage 1: asket, jeg formoder, at
det moderlige Instinkt . . i denne For-
sager havde veiret en Forræder mod Men-
neskeslægtens hellige Formeringssag. Gjel.
Bilgrimen Eamanita.(1906)J18. 2) ^ tU 1.

forsage 4.s: patron (tU haandskydevaaben),
der ikke vU gaa af, fordi tcendsatsen mangler
ell. ikke antændes; klikker; ogs.: bombe ell.

haandgranat, der ikke elcsploderer. Sal.X.
606. Scheller.MarO. ForeløbigtRegi. forBrug
afHaandgranaterogHaandbomber.(1920).31.

I. for-sagt, part. adj. [V.2a] {ænyd. glda.

d. s.; jf. foresige; t bet. 2 oftest opfattet som
part. af forsige) 1) f som forud er nævnt;

10 (før)omtalt; ovennævnt. *De . . begge to
fløy over Land og Søe, | Og udi Øyeblick
kom paa forsagde 0e.nolb.Paars.56. 2)
som er bestemt, aftalt forud; akkorderet.

bruger hånd (o : en mand, der har befragtet
et skib) det imod Contracten over den for-

sagte Tid . . da oprette hånd den anden
sin Skude. DL.4—2— 7. nu kun (dial.) i

forb. som forsagt arbejde ell. (opfattet
som subst.) (arbejde paa) forsagt, (ud'

20 (øre) akkordarbejde, som skal tilendebringes

inden for en vis, i forvejen aftalt tid (saa-
ledes at, hvis det afsluttes tidligere, bliver

den overskydende tid den arbejdendes fritid).

vAph.(1759). Klokken to fik da den Hove-
riesreise Ende; men da jeg kom hiem var
der nyt forsagt ATheid.Rahb.Tilsk.1794.
235. Han skynder sig bort; han maa vist

have forsagt Arbeide. VSO. MDL. (Lange-
land. Lolland). Harboe.MarO. 25. Kvæmd.

X Feilb.lV.lo6.
II. forsagt, part. adj. [ftor'sag^ (f for-

saget Moih.S22. Borrébye.TF.70). (ænyd.
d. s.; egl. perf. part. af II. forsage (s. d.))

som har tabt modet, opgivet sin sag; for-
knyt; modløs; nedslaaet. min Søn, agt
ikke Herrens Revselse ringe, vær ikke
heller forsagt, naar du tugtes af ham.jffe^.
12.5. Jeg er ieke af de forsagte og feye
Mennisker, men jeg kand sværge paa, at

40 jeg vil heller see Fanden selv end Herren,
naar hånd blir \xeed.Holb.Tyb.V.8. Men
Elskende sidder

| . . forsagt med Hænder
i Skiød, og vover ei dristig, | Hvad . . var
ham let at opnaae. Oehl.NG.204. 'Forsagt
det var han ikke, | Han kjendte ei til

Frygt. Winth.HF.30. Hebr.12.3(1907; se u.
II. forsage^, jf: enhver lille, nok saa ube-
tydelig og nok saa forsagt Busk, der løf-

tede sit Hoved op over Granitmuren.
éo Drachm.TJBJ.22. Q ogs. (dagl): sky; for-

legen; genert, naar hanerude i selskaber,
sidder han ganske forsagt i en krog og
siger ikke noget 1

III. forsag, part. se forsige.
For-sal, en. (nu 1. br.) sal foran ind-

gangen tU et større rum, en audienssal, et

teaters tilskuerplads olgn. (jf. -gemak, -hal^.

vAph.(1759). enhver (gaar) lige til For-
salen for de kongelige Værelser. Molb.

60 Reise.IIl.65. I Theatrets Forsal traadte en
Aften en . . mig ubekjendt Dame Uge hen
imod mig. HCAnd.XI.116. Universitetets
FoTsai.Brandes.II.438. (han gik) ud igj en-
nem Forsalen (Chr.Vl: forgemaket^. Dom.
3.23. -salg, et. [V.2.i] salg (især af teater-

billetter olgn.), som foregaar forud for det

y. Rentrykt «/, 182J 61
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egentlige (og derfor som regel til højere priser).

I Forsalg er der alene til Glassalen (i Ti-

voli) lagt Beslag paa 900 Pladser. I)a^6Z.

y6l903.2.sp.2. Dannehrog.Nzl907.1.sp.é.

forstalte, v. [fmr'sar^a] -ede. {ænyd. d. s.;

fra /y. versalzen ; nu næppe br.) gøre for
salt; salte formeget. Moth.S33. de Kokke,
der forsalter ald deres Mad . . forvolder at

mand lader den staae. Hersl.TT.IA90. Hun
har forsaltet Maden. FiSO. MO. || billedl. : lo

fordærve; forbitre (2). min Roelighed og
Fornøyelse blev mig dog . . forsaltet ved
efterfølgende Hændelse. Æreboe.163. et (af
hans indfald) var tyve Gange mere værd
end en halv Million af vore spøgende
Professionisters meest sindrige Taabelig-
heder, der med sin (o : deres) flaue Vittig-

hed forsalte Suppen og forsure Vinen i

de bedste Huse. Wilhelmine, og Mandenmed
Voxnæsen.(1795).12. 20

forsamle, v. [fcor'sam'la] (præs.pass.:)

foTskmles. Høysg.AG.Sl. -ede; imp. (nu t.

br., undgaas helst ved omskrivning) forsaml
ell. (nu si.) -samle (4Mos.ll.l6. Holb.UHH.
IV.5). vbs. -ing (s. d.). (glda. d. s.; fra mnt.
vorsamelen (hty. versammelnj; nu oftest i

perf. part. og i mere formelt spr.) bringe
ell. føre (personer (ell. ting), der er adspredt
paa forsk, steder) sammen; sammenkalde;
samle, (nu kun bibl., i forb. m. til, der an- 30

giver samlingsstedet: Neh.5.16. Forsamler
(Chr.VI: Samler; til mig alle de Ældste
af Eders Stammer. 5Mos.31.28. der hele
den samme Slægt ogsaa var forsamlet
til sine Fædre (o: var død), da kom en
anden Slægt op efter dem. Dom.2.10 (jf. u.

Fader 2)). ||
(nu sj.) i aktiv, kongen af

Ægypten forsamlede (1871 : samlede} man-
ge hære. lMakk.ll.l(Chr.VI). Osius begav
sig . . til Alexandria, hvor han strax lod 40

forsamle et Mode. Holb.Kh. 193. »Alfader
ruster sig til Strid; Alfader |

Forsamler
os med mørke Yink.Ew. V.27. Han forsam-
lede Raadet i en Hast. VSO. f m. tings-obj.

:

de Midler, som jeg ved eget Arbejde og
Sveed forsamler. Holb.Ep.IIL408. \\ refi.

ell. i pass. (m. refl. bet): komme sammen;
samles; mødes, hvor Aadselet er, der
skulle Ørnene forsamles (1907: samle sig^.

Matth.24.28. Jordens Konger reiste sig, 50

og Fyrsterne forsamlede (1907: samlede)
sig tilhobe mod Herren. ÅpG.4.26. *under
Høie-Lofte

|
Hvor Christne sig paa Her-

rens Dag
I
Forsamle tit og ofte! Grundtv.

SS. 1. 301. På Dommens afgørende Dag
skulle de hundrede og atter hundrede tu-

sinde Menneskesjæle forsamles i Himme-
riges hvide Perlesale. Kidde.S.83. de store
menneskemasser, der havde forsamlet sig
ved banegaarden, hilste de bortdragende 60

med stærke hurraraab
\
(nu sj.) i forb. m.

med: mødes med. Jesus forsamledes (1907:
samledes^ ofte der med sine Disciple. -JoA.

18.2. VSO. *hvad han (o: Luther) hedder
nu hos Gud,

| Skal Engle for os sjunge
ud,

I
Naar vi med ham forsamles. Grundtv.

PS.III.65. t m. tings-subj. (jf. Forsamling
S.s): Gud sagde: vandene under himlene
forsamles (1871: samle sig) til een sted,
at det tørre sees. lMos.l.9(Chr.VI). *For-
samles alle Tungemaal

| I Takkesangens
OfferskasLll Grundtv. SS. III. 314. \\ især i

perf. part. (i omskrivninger for pass.). See,
dine børn komme, som du udsendte, de
komme forsamlede (1871: samlede) fra
østen indtil vesten, ved den Helliges ord.
Bar.4.36(Chr.VI). hvor To eller Tre ere
forsamlede i (1907: om) mit Navn, der
er jeg midt iblandt dem.Matth.18.20. *Bisp
og Præster, som forsamlet var (o : til lande-
mode). H.olb.Paars.50. jeg (saa) det lille Sel-
skab forsamlet i et Tremme-Lysthus. Gjél.

Mi.70. Sal. VI.902 (se u. Forsamling 2).

Forsamling^, en. [fmrisam'leix] Høysg.
AG.40. flt. -er. {glda. d. s.; vbs. til forsamle)

1) (nu næppe br.) som vbs. vor Herres
Jesu Christi Tilkommelse og vor Forsam-
ling (1907: Samling; til ham. 2Thes.2.1.
Bønner . . om Trøst, Opmuntring og en
glædelig Forsamling (o: gensyn) her og
hisset 1 Grundtv.E.38. MO. m. overgang til

bet. 2: Selskabers Forsamling bør skee til

en bestemt Tid. VSO.
2) (især i formelt spr. og nu oftest i ssgr.

som Folke-, General-, Raadsforsamling;
sammenkomst ell. møde af flere personer,

der kommer sammen for at drøfte en sag ell.

tage en beslutning olgn.; især: møde, der er

indvarslet i forvejen og har et offentligt ell.

officielt præg. Med megen fornøielse har
ieg modtaget Deres (skrivelse) hvis Ind-
hold ieg nu i Torsdags berettede i det
Kongl. Danske Selskabs forsamling paa
Cha^ottenhorg.Langebek.Breve.127. sæt den
Fald, at jeg nu her i min Lænestol præsi-
derede ved en Forsamling af vore heftig-

ste Orthoåo:s.er.Ew.VIII.128. Absalon (tal-

te) i Kongens Raad og Folkets Forsam-
lmger.Jacobi.Skr.20. Offentlige Forsamlin-
ger har Politiet Ret til at overvære.Grundl.
(1849).§93. (folkeforførerne) holder Møder
og Forsamlinger derovre, hvor de drager
alt godt og ædelt ned i Skarnet. EBrand.
Brud.49. Er det . . rent tilfældigt, at en
Skare Mennesker har hobet sig sammen,
være sig under Tag eller aaben Himmel,
udgør den ikke nogen Forsamling, men
kun hvad Lovgivningen kalder en forsam-
let Mængde, et Opløb eller en Sammen-
stimling. Soi. F7.90^. spec. (1. br.): gudelig

sammenkomst. Spener (holdt) de saa kaldte

Forsamlinger eller Christendoms Øvelser
i sit E.vius.Suhm.V.18. Gjel.M.273. Og saa-

dan en Løjser kalder sig gudelig og løber
til Forsamlinger — sært nok at han ikke
har faaet omvendt dig ogsaa. AndNx.DM.
III. 182.

II
{som gengivelse af Assemblé;

nu kun foræld, ell. dial.) selskabelig sammen-
komst olgn.; selskab. Jeg har jo været paa
adskillige Forsamlinger (o : maskerader) til-

forn, men er altid gaaet lige koldsindig
derh:a. Éolb.Masc.III.3. man burde aldrig
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lade sine Tienestefolck komme til nogen
saadan Forsamling (o: som kildemarkedet).

sa.KB.IIU. idag have fvi) Forsamling og
. . han er deri. JPJac.iJ27. FeUb.BL.227.

3) koll. 3.1) de personer, der er samlet eU.

kommet sammen med et bestemt formaal for
øje (nu især: for at overvære et eU. andet
møde, skue olgn.). de skulle føre en For-
samling frem imod dig og stene dig med

oplysende, underholdende ell. politiske sam-
menkomster olgn. Fe%1b.BL.136. i vor Tid .

.

hvor man næsten i hvert Sogn har et Mis-
sionshus og et folkeligt Forsamlingshus
at vælge imellem. HBegtrJDF.11.58. Gravl.

Herredet.(1919).18. -ret, en. (især polit.)

d. s. 8. -frihed. SaUV111.502. -sal, en. (1.

hr.). vAph.(1759). £m7.FI.74. inde i Forsam-
lingssalen hørte man Lyden af flere Men-

S)tene.Éz.l6.40. Pharao skal ikke giøre ham lo nesker; — der var heller ikke længe til,

bistand i krigen, med stor hær og med
meget stor forsamling (1871 : Skare}, snist.

17.17(Chr.VI). •Himlenes hele Forsamling
(o: englene) tog paa: |

Amen! Hallelujal

Seyren er vunden.5rars.i08. Præsterne vil

. . herefter tage sig meget nøye i Agt, for

at give Forfængelighed den mindste Føde
i deres unge Forsamlinger (o: om konfir-

mander). Ew.(1914)JV.302. 'Som nu for

at Mødet skulde begynde. JakEnu.GP.39.
CP -sted, et. (1. br.) Holb.Hh.I.142. Cice-
ros Huns (var) et Forsamlingssted for

Lærde. Sporon.Breve.il. 229. Regieringens
Sæde er Rigsdagens Forsamlingssted.
Grundl.(1849).§46. -stue, en. (nu 1. br.).

beqvemme Forsamlings-Stuer for Skola-
rernes (3: elevernes) adskillige Classer.

EP<mt.AUas.II.175. MB.1855.174. -værel-
samled de var, og Forsamlingen leiret i 20 se, et. (nu 1. br.) HauchJV.81. Lærerne
Kreds sad, |

Reiste sig . . Achillens. Bag-
ges.NblD.57. *et dækket Bord, | Hvor af

Veninder en Forsamling stor
|

. . har taget
'P\2ids.PalM.AdamH.1.142. denne Forsam-
ling af danske Landboere. Ponf.iP. 777.
106. 3.2) (bibl.) om indbegrebet af dem, der
hører den jødiske ell. kristne kirke til; me-
nighed. Der var ikke eet Ord af alt det,

som Mose havde budet, hvilket Josva ei

stode gruppevis paa Gangen. Et Forsam-
lingsværelse (o: t en skole) existerede ikke.
Schand.AE.7o.
forsande, v. [fcor'san'a] -ede. vbs. •(n)ing

(s. d.). (jf. ty. versanden; nu 1. br.) især i

pass.: dikkes til af sand; sande til. Ind-
løbet forsandes mere Aar for Aax.MO.
Skagen, hvis Mark nu er heel forsandet
Andres.Klitf.222. Forsanding:, en. (sj.

lod oplæse for al Israels Forsamling, end- 30 Forsandning. 0rd.VIJ.87). (nu 1. br.) vbs. til

og for Kvinderne og smaa Børn. Jos.8.35.

de Førstefødtes Forsamling og Menighed
(1907: de førstefødtes Menighedj, som ere
opskrevne i Himlene. J?e6r. 12. 23. 'Gud
Hellig-Aandl opfyld med Lyst

|
Din tro-

ende Forsamlings Bryst! Grundtv^S.1.255.

II
ogs. om den enkelte lokale sammenslutning

inden for kirken. Lover Gud i Forsamlin-
gerne. Ps.68.27. Ligesom i alle de Helliges

forsande. Andre8.Kliif.225. || konkr.: sted,

der er sandet til. det egentlige Flyvesand
gaaer ikke saa langt, ellers vilde man og-
saa træffe Forsandinger næsten overalt i

Nærheden af Klitten, men det sporer man
ikke. smst.58.

For-sang, en. I) [y.2.i] (foræld.) strofe

olgn., der afsynges som indledning tU en sang
for at anslaa stemningen, vække opmærksom-

Menigheder tie Eders Qvinder i Forsam- 40 hed olgn. Moth.Sl005. TroelsL.*XI.175.
||

Ungerne (Chr.VI: menighederne^. i Cor.i4.

34(jf.Arlaud.34). 3.3) f om ting: hvad der
er samlet til en rumlig enhed; samling. Gud
kaldte det tørre jord, og vandenes forsam-
ling (1871 : Samling^ ksddte band hafJMos.
1.10(Chr.VI). 2Mos.7J9(Chr.VI).
Forsamling^-, i ssgr. (især GJ, emb.

ell. polit.) a/" Forsamling 2. -byg^ning, en.

d. s. s. -hus. den folkelige ForsamUngsbyg

spec. (nu næppe br.): (sangbart) digt, der
indleder et større hele (en digtsamling olgn.).

Forsang til Jyllandsreisen. (En kjær Fræn-
de heniget).Blich.(KbhSkild.''/al816.993). 2)
[V.6] (nu næppe br.) det at »ynge for. MO.
-sanger, en. [V.2.i og 6] person, som syn-
ger for, leder sangen olgn. (Kalk.1.688). Ing.
EF.IV.160. (han) begyndte som Forsanger

at foredrageden . . udødelige Marseil-
ning. Schand.BS.302. f -dag, en. mødedag. 50 laise. De andre Landsmænd faldt ind i Cho-
Slange.ChrIV.466. Ham skulde det tilkom-
me . . at bestemme hvad vi (o: selskabets

medlemmer) skulde foretage os hver For-
samlings Dag.Ew.(1914).IV.121. MO. -fri-
hed, en. (iscer polit.) folkets alm. ret til at

afholde offentlige forsamlinger (jf. -retj. den
provisoriske Lov mod Forsamlingsfrihe-
den. JrtfeZ7iu.4..3.30. Sal.VI.902. -lius, et.

bygning, hvor en bestemt kreds, korporation.

ret. Gylb.TT.31. et Kor, ledet af en For-
sanger eller Forsangerinde. Brandes. XI.
383. Feilb. Q spec. (især om ældre tiders

forhold) : person, der synger for ell. leder sal-

mesangen i kirken; kirkesanger; kantor. Moth.
S1007. VSO. TroelsL.VI.6L
forsanke, v. [fmr'saii'^a] -ede. {ænt/d.

d. 8.; nu kun dial.) samle lidt efter Itdt.

Ved disse Narrestræger forsankede han en
menighed osv. samles til sine møder (jf. -byg- 60 Deel Mennesker omkring sig. VSO. Feilb
ning^. de have opbrændt alle Guds For-
samlingshuse i Landet. Ps. 74.8. Lavsartik-
ler*^lil707.§6. det Asiatiske Compagnies
Forsamlings-Huus. EPont.Atlas.il. 210. nu
især (om forhold paa landet) : bygning, hvor
kommunens (sognets) indbyggere samles tU

forsant, adj. (ogs. fosant. Halleby.95).

(af fr. suffisant, egl: „tilstrækkelig", opfat-
tet som saa forsant (jf. Feilb. u. suffisant^;
dial^ om materiale, bohave olgn.: som er
stærk og holdbar; solid, (ruderne) var kun
smaa og sad godt og „forsant" indfattede

51*
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i tykke Blylister. ZakNiels.(Julebogen.l903.

138). sa.EJO. Feilb.IV.158. Kvæmd. OrdbS.
(sjælL, langelandsk, lollandsk).

forsat, part. se forsidde, forsætte.

I. For-sats, en. (fra ty. vorsatz; jf.
foresætte) hvad der er sat foran noget an-
det. 1) (sj.; sprogv. ell. gram.) forstavelse;

præfiks. Éask.FS.Fort.33. 2) f (gram.) sæt-

ning, der er foranstillet en anden; forsæt-

ning ; ogs. : oversætning (i en periode). vAph.
(1759). 3) (bygn.) ramme (af træ), der ud-
fylder (og spærrer) det nederste af en glas-

dør, saaledes at det øverste danner et vindue

(jf. Forsatsramme/ Om Vinteren var Ve-
randaen . . lukket med en Forsats og store

GlsLsåøre. EmilBasm.PB.167. 4) en m. op-
staaende kant ell. gitter forsynet metalplade,

der anbringes foran en kakkelovn (kamin)
til optagelse af udfaldende gløder ell. aske.

1 Messing Forsats. NatTid.^yil912.lTill.l.

sp.l. 5) (bogb.) de (hvide ell. farvede) blade,

som forbinder bogen m. bindet, hvor var den
Udgave af St. Augustin dejlig . . med en
nydelig Forsats, stribet, og med smaa røde
og grønne Prikker mellem Striberne. Jørgr.

Græs.(1904).107. En anden god Forsats be-
staar af et hvidt Dobbeltblad nærmest
Bogen og et farvet, ekstra stærkt Dobbelt-
blad yderst. BibliotH.HSe.

II. Forsats, en. [fmr'sads] fit. -er. {efter

ty. versatz, jf. Forsatsning, II. Forsætning
2.2; tøm.) sammenføjning af to stykker tøm-
mer, hvor det ene under en spids vinkel gaar
ind i en indskæring i det andet; ogs. om det af
indskæringen dannede bryst (6.2); bærebryst.

Gnudtzm.IIusb.131.
Forsats-, i ssgr. (især fagl.) af 1. For-

sats (jf. Forsæts-, Forsætte-j. -blad, et.

[1.5] (bogb.). paa Forsatsbladet (af bogen)
stod med sirlig Haand: . . L. Petersen.
Jørg.Liv.III.28. -dor, en. (bygn.) den yder-

ste af to dobbeltdøre (1). S&É.
t Forsatsning, en. {efter ty. versatz-

ung; jf. II. Forsætning 2.2; tern.) d. s. s. II.

Forsats. ForklTømrere.13.
Forsats-panel, et. (bygn.) panellig-

nende udbygning, især foran en vindueskarm,
til at skjule stuens varmeapparater, -papir,
et. (bogb.) papir, der anvendes til forsats

(1.5). OpfB.^VII.424. Haandv.4. -ramme,
en. (jf. I. Forsats 3 og Forsatsvindue; bygn.)
Arbejdsløn.8. -spejl, et. [1.5] (bogb.) den del

af forsatsen, som klæbes paa bindets inder-

sider. SvDahl.Ordbogf.Bogsamlere.(1919).43.
-sten, en. lersten til dækning af aabninger
i glasorme. OrdbS. -vindue, et. (bygn.)
det inderste af et par dobbeltvinduer (1).

NatTid.-"'hl912.M.l Till.l.sp.3.

forsave, v. [fmrisa-'va] -ede. {jf. ty.

(dial.) versågen ; sj.) ødelægge ved at save
(i). *For lavt til Loft, for høyt paa Tag,

|

Og Timmeret forsavet. jBeenfe.IZ.3. I man-
ge Timer kunde han (sidde) paa en gam-
mel, forsavet Huggeblok. Eist.JJ207.

I. forse, V. [fmrise-] præt. -saa; part.

-set. vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s. (i bet. é);

fra mnt. (sik) vorsen, ty. (sich) versehen?

jf. VI. for- 2
II
nu oftest i perf. part.)

1) if. folketroen: ødelægge ell. skade ved
at se (paa noget), tappen på øltønden kan
blive forset, så den ikke kan løbe, ligeså
en bægt brød, så den bliver ødt, derved
at onde øjne ser på dem.i^et/6.

2) refl., især iforb. m. paa: se paa noget,,
saaledes at man tager skade deraf. 2.1) »/".

10 folketroen ; om frugtsommelig kvinde: mod-
tage saa stærkt et synsindtryk af noget (især:

af noget afskyvækkende), at fostret (barnet}
tager skade ell. præges stærkt deraf. Hans
Moder maa have forseet sig paa noget
slemt, da hun lavede til Barsel med ham.
VSO. *Jeg troer, min Moder har forseet
sig paa

I

Sølvpendinge . . dengang | Hun
bar mig under Hiertet. Oehl.XI.46. *En
ædel Danneviv maaske

|
Sig kunde dog

io derpaa (o: paa et misfoster) forse;
]
O ve,

om hun for ilde. Grundtv.PS.V.94. „Viden-
skaben troer vel ikke paa „Forséen?" —
„Videnskaben troer overhovedet ikke, og
det med at „forse sig" regner den til den
folkelige Overtro." Gjel.RudolphStensLand-
praksis.(1913).1.131. Panum.240. Feilb. om
dyr : han opnaaede sin Hensigt (o : at faa-
rene fik brogede lam) ved at lægge brogede
Kæppe i Vandtrugene, naar Faarene, der

30 skulde parres, kom for at drikke; men
(man kan ikke) antage, at en saadan „For-
séen" har været den virkelige Aarsag til

de .. gunstige Avisresultater. /SaZ.iXi4 7.

2.2) se paa noget, der tiltrækker en med my-
stisk magt, saaledes at man betages af synet;

(1. br.) i egl. bet., i forb. være forset (paa),

stirre ufravendt og interesseret (paa). alle

Folk lagde Mærke til det (0: en kvindes

skriftemaal), for enhver var bleven saa for-

40 sét, da hun gik der op til Alteret. KrisLJyF.
IV.205. Kabudserne skyggede dem over
Øjnene, de var saa forsete paa Kongen,
deres Hundeøjne veg ikke fra hzxxx.JVJens.
SS.137.

II
spee. om de følelser, betragtningen

vækker: 1. blive stærkt betaget af; faa lyst

til; blive indtaget, forgabet i. Tag dig iagtl

Du kunde let forsee dig paa hendes smukke
0me.Hrz.XII.291. *Mit Øie har forseet

sig, dog den Gjenstand, | Hvorpaa det sig

soforsaae, var yndig J]skyld. PalM. 1.223.

Hvidbjørn forsaa sig paa en Pige, og da
brast Freden. JFJens.^r.i 74. 2. om følelse

af ubehag ell. afsky: faa afsky ell. modvillie

for; se sig gal paa. jeg (vil), at Cordelia
skal forsee sig paa ham, at hun ved ham
skal faae Afsmag paa den slette og rette

K\2eTl\gheå.Kierk.I.331. Han er bange, de
skulde forsee sig paa Kristendommen. Jafc

Knu.GS.12. S&B. Feilb.
||
fæste sin opmærk-

60 somhed saa stærkt ved et enkelt punkt, at man
danner sig en urigtig opfattelse; stirre sig

blind paa. En midaldrende Digter, der
havde forset sig paa hans feminine Mod-
tagelighed for alle Indtryk, forudsagde
ham en rig poetisk Yremtiå. Schand.tlM.
12. Man har i vore Dage her til Lands.
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forset sig paa Sætningen, at den store

Mand er et Udtryk for sin Tidsalder. Btan-
des.VII.298. Høffd.E.403. OEode.KV.17.
2j) (sj.) trætte sig ved stadig betragtning;

se sig træt. I Eftermiddags var jeg atter

lidt forset (o: af at gaa paa kunstsamlin-

ger). JLange.Breve.26.

3) danne sig et falsk synsindtryk af noget

(og derved begaa en fejl); se fejl (af ell.

paa noget). 3.1) (nn kun ^) i egl. bet. jeg lo

har forset mine kort > talem. (foræld.):

forset er forspil(le)t, den, der spiller

et forkert kort tid (og med en undskyldning
vil trække det tilbage), maa selv tage skade

for hjemgæld; .,bordet fanger" fj/. forkikket^).

Mau.9931. Moth.S8.5. H f overf.: bedømme
fejlagtigt; gribe (noget) forkert an. Saadanne
Raad og Forslag komme meget forsildig

frem. Kæyseren og hans Wienske Raad-
fifvere forsaae Tingen i Begyndelsen. 20

lange.ChrIV.1216. 3:2) (nu kun dial.) be-
gaa en fejl ell. et misgreb som følge af
et fejlsyn; handle forkert; især i pass.

(og oftest i forb. m. en nægtelse) i udtr. som
intet er forset (deri) (jf.ty. daran ist

nicht viel versehen olgn.) der er ikke sket

nogen forsømmelse ell. fejltagelse (derved);

der er ikke gjort noget forkert derved. Den
Usynlige: „Ach Himmel! hvo er det som
taler. Jeg er forraad." — Leander: „. . 30

Det er min gamle Tiener allerkiæreste
Jomfme, som jeg ikke har undseet mig at

tage med .
.** — Den Usynlige: „Hvis det

er kun jer Tiener, saa er intet herudi for-

seed.'^ Éolb.Usynl.1.2. Hvad Accenten er
angaaende, da er („Peder Paars") et af

de meget faa Danske Poetiske Skrifter,

hvori saadan er i agt tagen . . Saa at i dette
Verk . . gandske faa Steder skal findes
hvorudi saadant er forseet. 8a.Paar8.X>)^i''. i)

hvad som kan være forseet (i bogen) . .

kan sidden . . gaae ud for sig selv under
Titel af Supplementer. fløt/85'.lL6r.a4''. KM
Bahb.91. MO. FeUb. jf.: *Du veedst vel,

jeg ey var, som mine Skrifter lod.
|
Du

veedst, at jeg var ung, den Tid jeg giorde
dette,

I

Du veedst det var kun Skiemt,
endskiønt det var forseet. Falst.0vid.25.

jj
(sj.) m. forseelsen som obj.: forbryde. *alt

hvad hånd har forseet,
|
Er, som det var 50

aldrig skeet. JSrors.75. som om det kunde
rettes ved Strænghed, hvad der var for-

seet ved Uretfærdighed. ^a^^'es.^Z^ 368.
GrundtvæS.III.426.

4) reft., d. s. s. bet. 3. 4.1) f i egl. bet. Moth.
879. *Man kan jo let forsee sig . . 1 1 Mor-
genstunden, førend Man har ret

|
Faaet

jet op. Søtoft.ChrIV.13. \\ overf. : bedømme
(noget) fejlagtigt; miskende; agte for
ringe. Mit barn! naar du er syg, da for- eo

see dig ikke (1871 : oversee det ikke^, men
beed Herren, og hånd skal læge dig. Sir.

38.9(Chr.VI). 4.2) O forsynde sig mod et bud,
en lov olgn. (ved uagtsomhed, ubetænksom-
hed); forbryde sig; især om mindre over-
trædelse: begaa en forseelse (2j2). Præsten

skal gjøre Forligelse for ham, som har
forseet sig, og syndede af Vanvare, for

Herrens Ansigt.4Mos.l5.28. Han kand ikke
forsee sig ved at give høje Titler: Thi jeg
haver ikke hørt, at nogen fortørnes over,
at man kalder ham Excellence, endskiønt
han i ingen Ting excellerer. Holb.Ep.IV.
298. (han tilstod) sine Forseelser, naar han
blev overtydet om at han havde forseet

sig. Eic.VI.168. Det holdt Soldaten tilbage,

at han vidste, forsaa han sig, gav Genera-
len . . Ordre tU at han skulde skydes ned.
Brandes.NGAO. || m. flg. præp.: (nu næppe
br.) i forb. m. i ell. med, til at betegne,

hvori forseelsen bestaar. (en) Student, som
sig med Lejermaal' forseer. DL. 5

—

2—5.

Jeg er saa bange, min Hierte, at I for-

seer jer i noget, førend I blir vandt til

den Stand, I er kommen udi. Holb.Kandst.
III.4. Han forsaae sig aliene i en ube-
tydelig Ting. VSO. MO. forse sig med,
spec. (nu sj., jf. : „høres undertiden." MO.)

:

drive utugt med. at forsee sig med en egte
kone. Moth.S80. saa forsaa han sig ogsaa
med den Anden (o: pige), som han siden
myTdede.Blich.lII.509. MO. i forb. m. mod,
til at betegne den ell. (nu især) det, som for-
seelsen rammer, for det Første var hun den
Høiestes Lov ulydig, og for det Andet
forsaae hun sig imod sin egen Mand, og
for det Tredje begik hun ved Hoer Ægte-
skabsbrud. Sir.23.33. Forseer han sig imod
sit Embede, da straffes han paa Ære, Em-
bede, eller med Bøder. SøkrigsA.(17o2).
§117. Ufrivillig tjente enhver til Morskab,
der under Ofringen forsaa sig mod en
eller anden Regel. TroelsL.XI.58.

IL forse, v. [fmr'seT præt. -saa; part.

-set vbs. jf. Forsyn, {glda. for(e)se, forudse,

forudbestemme, sørge for; egl. sa. ord som
forese, jf. mnt. vorsen, ty. versehen og vor-
sehen jj opr. visit nok udtalt m. tryk paa
første stavelse, jf.: 'Det skal mand eftersee,
men forsee kand mand icke. ArøboeJIexa^
meron.(1661).28)

O t (jf- forese i) refl.: forudse; for-
vente, t.i) (jf. forese 3) i udtr. som før
man forser sig (det) {ty. ehe man sich
es versieht) før man aner det; inden man
ser sig om. inden man forseer sig, har
den Gnist, der, hvis man ikke havde pur-
ret ved den, maaske var gaaet ud af sig
selv . . udbredt sig til en høi og farlig

Y\axa.me.Birckner.Tr.99. jeg var sparket af
Levebrød, forinden jeg forsaae mig det.

CnHoUen.0.96. t.2) haabe ell. gøre regning
paa, at noget skal indtræffe; forvente, i

forb. m. til ell. af, der betegner den, man
venter sig noget af: Jeg forséer mig alt

got til hsuoa.Moth.S80. Slange. ChrlV. 857.
Naar Fienden intet Ondt forseer sig af
den anden Part. KSelskSkr. IL 186. || uden
obj., i forb. m. til, der betegner det, man
haaber paa: forlade sig paa. jeg forseer
mig visselig til (1871 : er overbeviist om>,
at hånd med fromhed og venlighed skal
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følge mit foTset.2Makk.9.27(Chr.VI). Eolb.
Intr.(1728 1263. Deri vil jeg forsee mig til

(nu : forlade mig paa^ hans Venskab, Hielp
og Bistand.ySO.

2) (foræld.) om gud, forsynet olgn.: (for-
udjbestemme (ens skæbne); beskikke (en

noget) (jf. Forsynj. Moth.S79. om Gud det
saa forseet havde, at hånd blev Konge i

Danmark. Carst. (ESelskSkr, VIII. 377). de

kiereste Jomfruel min grove Forseelse
mod hende. Holb.UE:H.IV.10. meget ube-
tydelige Forseelser paadrage streng Irette-
sættelse. Mynst.Levnet.244. Ingen kan un-
derkastes Varetægtsfængsel for en For-
seelse, som kun kan medføre Straf af Pen-
gebod eller sim-peltFængsel.Grundl.(1849).
§85. Forseelser, som stride mod Orden og
Sædelighed, saasom Overhørighed ogTrod-

(gav) deres Samtykke til dette Parti, der lo sighed mod foresatte, Drukkenskab, Ufor
jo syntes forseet af Vorherre. TrofteL.Peder
Oxe.(1906).244.

3) sørge for; drage omsorg for. 3.1)

f i alm.; især m. flg. præp. med: forsyne
med; udruste (udstyre) med. Øvrig-
heden (skal) foruden frj Boelig forsee hende
og hendis Børn . . med nogen Ophold af

de Fattigis Penge. DL.2—13—11. (et) med
skov af linde, bøg, birck elle og hesszel

ligelighed (osv.).LovNr.6?V*1891.§41. Mod-
sætningen til Forbrydelse (i snævrere For-
stand) danne Benævnelserne Forseelse og
Overtrædelse, idet disse Benævnelser i alt

Fald normalt kun bruges om de mindre
grove strafbare Handlinger. SaZ. FJ.83^. |l

ingen forseelse, (i mere formelt talespr.)

som høfligt svar paa en undskyldning: alt

forladt; jeg beder. „Jeg beder om Forladel-
riigelig af natuuren forseet l&iid.JJuel.405. 20 se for, at jeg imod al god Tone har talt

om saa alvorlige Ting." „Aldeles ingen
Forseelse." Goldschm. VIII.195. Gjel.H V.33.

jf.: „Traadte jeg Dem! — Om Forladelse."— „Ja, det er ingen Forseelse for én Gangs
Skyld, men naar man gør det til Vane."
Bøgh.ILl6.
forsegle, v. [fmrisai'la] jf. forsegling.

E0ysg.AG.37. (tidligere 09S, sfcrevei forsei(g)-

le. Holb.Heltind.I.340. Langebek.Breve.34).

*En net, ukonstled Bolig,
| Beqvem, og

vel forseet | Med alt. Ew.II.ll. At forsee

de vigtige Embeder med duelige Mænd.
VSO.

II
(især i perf. part.) forsørge; skaffe

brød. *eUers var der Haab for mangen
fattig Frier

|
At see sig vel forseet som

Klokker i en Hast. Wadsk.29. Han har
faaet sine Børn godt forseete, scil. ved
Levebrød eller Ægteskab. F-SO. især: bort
gifte (sin datter olgn.). Holder een Værge 30 -edeeW. (især i vers; sj.)-te (Bagger.II.397),
nogen Mø over héndis atten Aar . . Ugift
hos sig, om hun beqvemmeligen kand
blive forseet. DL.S

—

16—4. pigen er ilde,

vel iorseet.Moth.S79. 3.2) ^ (nu 1. br.)

forsyne (takkelage) m. tovværk olgn. for at

hindre skamfiling. Harboe.MarO. Forse .

.

Takkelagen. Scheller.MarO.
Forseelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.; vbs.

til 1. forse) 1) (sj.) til I. forse 2.i. Misdan-
nelser (hos fosteret) skulde kunne have de-
res Aarsag i „Forseelser" af Moderen. C
Lange. Alm. patologisk Anatomi. (1897). 917.

Panum.240. 2) til I. forse 4. 2.1) (nu næppe
br. uden for bibl. spr.) fejl(tagelse), som
begaas af uagtsomhed ell. uvidenhed (jf.PE
Miill.^l63f.). I gaar havde jeg nær begaaed
en forbandet Forseelse: Da jeg gav de
fremmede Folk . . Ordre at spende for

Vognen, kom jeg ikke ihu, jeg var Herre,

vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; fra mnt.voT-
segelen, hty. versiegeln) 1) (foræld.) an-
bringe sit segl paa noget som bekræftelse paa
dets ægthed; give gyldighed ved segl (jf.
besegle 1^. Naar Krigs Raad holdes, ina-
fører han i en . . forsegled (o: autoriseret)

Protocol alt det, som i Krigs Raadet er
ha.ndlet.SøkrigsA.(1752).§89. især m. h. t. do-

kumenter olgn.: forsyne (et dokument) med
40 segl som bevis paa dets ægthed ell. som be-

kræftelse af dets indhold. vAph.(1759). Con-
tracten blev af dem begge underskrevet
og forseglet. VSO. alle Rigsraaderne . .

forseglede det . . dicterede Opsigelsesbrev.
TABecker.Bondekrigen.(1858).235. || mærke
med segl; især i forb. forseglet jord
(efter lat. terra sigillata) d. s. s. Segljord

(jf. besegle 3.i;. FolkLægem.I.24.II.8. DSt,
1921.1. 2) anbringe sit segl paa noget for

men vilde staae bag paa Vognen. Holb. 50 at forhindre uvedkommendes adgang dertil;V
HP.I.l. Een Forseelse begick ieg (o: ved

at klæde mig for tyndt paa). Æreboe.90. Ved
en Forseelse antændtes en Brandkugle i

Tøihuset i Rendshorg.Mall.SgH.218. As-
surandeurerne her, i Hamburg og Amster-
dam erstatte Skade, som foraarsages ved
Skipperens og Skibsfolkenes Forseelse.
Harboe.MarO. en Manddraber, som slaaer
en Person ihjel af en Forseelse (o: af
vanvare). 4Mos.35.11. 2.2) (især jur.) til I.

forse 4.2: (mindre) forsyndelse ell. (lov-)
overtrædelse, der især skyldes uagtsomhed
ell. uvidenhed. Om Børns Forseelse imod
Forældre. DL.6—5.overskr. vi forlade Eder
Eders Forseelser og Overtrædelser indtU
den Dag idag. lMåkk.13.39. Forlad, aller-

lukke med segl (jf. besegle 2). Stædets
Øvrighed . . skulle forpligtede være strax
ved deris Middel i Arvingernis og Fræn-
dernis Nærværelse . . at lade forsegle hvis
Gods den Afdøde tilhørte.DL.5—^—i. Bre-
vet har jo ingen Paaskrift, ei heller er
det forseglet. Eiv.IV.245. *Hemmeligheds-
Hulenmaaforsegles.OeRFJ.i50.*min gam-
le Moder er død inat, | Og Fogden skal

60 forsegle hendes Gjemmer. Heib.Poet.X.303,

jeg saa i hans højre Haand (en bog) for-

seglet (1819: besegletj med syv Segh Aab.
5.1(1907). jf.: (hun) forseglede begge Do-
kumenter med Oblater.Sc/iand.£S.586. for-
seglet ordre, J, især i flt., ordre angaa-
ende et (orlogs)skibs bestemmelsessted, der med-
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gives chefen og først maa aabnes i en vis

afstand fra udgangspunktet. HeihSProsJ.7.

*De tæt forseglte Ordrer skulde nu | Af
Chefen hTjdes.BaggerJI.397. Wolfh.MarO.
496. y (iscer bibl.J i mere ell. miyidre biUedl.

udtr., m. Jl t. indholdet af en bog olgn. : holde

skjult, hemmeligt. 'Han (o: Luther) lukked
op den Bibelbog, |

Som var saa fast ior-

segletGrundtvJ^S.111.65. du skal ikke for-

segle (Chr.VI: besegle^ denne Bogs Pro-
pheties OTd.Aab.22.10. Forsegling:, en.

flt. (1. br.) -er. vbs. til forsegle. 1) (foræld.)

til forsegle 1. (hustruen maa ikke bortgive)

meere end (husbonden ) samtykker, hvilket

bør . . med hans Segl og trende trofaste

"Vidners Underskrivelse og Forsegling
være bekræftet £)L.5—4—i8. Slange. Chr
IV.265. VSO. H (jf.HolbJep.IV.l(u. be-
segle laj; spøg., sj.:) Den, der her satte

Trumf i Bordet, fik Forsegling (o: møg)
paa Knoerne, saa det forslog noget. Aakj.
VBJ248. 2) til forsegle 2. Boens Forseg-
ling og RegisterLng. StampeJJ3. FAHetb.
SkJ.94. Til Forseglingen (af pengebreve)
anvendes holdbart Lak og et Signet med
særlig Indskrift eller Yaaben. 5age.^964.

II t (være ell. staa) under forsegling,
spec. om gods, som myndighederne midlerti-

digt vU hindre andre adgang til: være for-

seglet, forsynet med lovens segl. Moth.S94.
Boen er under Forsegling. irøj/8^jS.505.

||

(nu 1. br.) konkr. : det, hvormed noget er for-

seglet, aabne Magistratens Forsegling i afg.

Oberstlieutenant S. . . hans Sterbbo. MÉ.
1722.389. Han har revet Forseglingen af.

VSO.
For-sejl, et.^ sejl, der er anbragt foran

skibets tyngdepunkt. vAph.(1764). Funch.
MarO.Ii.47. De vaade Forsejl fangede
Vind, Skuden skød over Stævn. jDrac/im.

STL.268. NMøll.H.36.
forsejle, v. [fmr'sai'la] -ede. {ænyd. d. s.

m. bet. „sejle bort", „sejle forbi"; jf. ty. ver-
segeln; nu næppe br.) ^ refi.: sejle ud af
sin kurs (ved fejl styring). Moth.S98. Ski-

be, der maatte forseile sig herind (o: i

Shslderviken), kunne i Nødstilfælde ankre
op her. Den danske Lods.(1850).26.

t forselskabe, v. -ede. (fra ty. verge-
sellschaften) slutte sig til; gøre selskab,

jf.: hvi har jeg ikke . . forselskabet ham
med noget Bref og skriftlig Opvartning
(o: skrevet fuim til)? (h-am.Breve.186. || m.
h.t.ting: forene (med); parre (med), hos-
følgende Bog, hvori en deslige Historie,

og med vel mange Omstændigheder for-

selskabet ^des. smst.278. en sand Høy-
hiertighed er altid forselskabet med From-
hed og ^aiLde.sa.(KSelskSkrJ.25).
For-selT, et. [V.2.i] hos Staffeldt: be-

tegnelse for jeget i en tænkt tidligere eksi-

stens. 'Som om min høie Lige, | mit rene
Forselv, nu

|
kaldte til Lysets Rige, | saa-

ledes synger dn. Staffeldt.(1882).128.
forsende, v. [fmr'sæn'a] -te. vbs. -else

(s. d.), -ing (s. d.). i^lda. d. s. (Lucid.51); fra

mnt. vorsenden (hty. versenden^) sende et

eU. andet sted hen; sende bort (iscer til et

fjernere sted). 1) (nu sj.) m. person-obj.:

(ud)sende. Man forsendte ham . . til den
høyeSkole.5pedator.566. MB.1749.55. spec.:

sende (til et fremmed land) i en særlig mis-
sion; udsende, (kong Jacob) forsendte . .

Patrice Young til det Danske Hoff for at

takke Kong Friderik for hans Ambassade.
10 Holb.DnJI.o36. Et Gesandtskab blev for-

sendt til Persien. VSO. H nu kun (spøg.) m.
overgang tU bet. 2, m. h. t.personer, der behand-
les som handelsvarer: Dog der var mørke,
fineVæsenerimeUem Cto6a/c«ar6e/ders/ceme^,

kanske hundrede. Resten kunde man for-

sende i Læssevis til at udbedre de hol-

landske Diger med. JVJensJM.4. 2) (m
ell. fagl., især post. og jæmb.) m. tings-obj.:

(af)8ende; nu iscer: sende (handelsvarer,

20 pakker olgn.) tU en fjernere del af landet ell.

til udlandet, de, som bUve vidende om, at

Østers paa forbudne Maader bUve fiskede,

forsendte eller solgte. Mandat^/j1720.§10.
Der blev . . tilstillet de 9 andre Kgl. Mi-
nisterier nogle Exemplarer, men særskilte
Skrivelser i denne Anledning ere ikke for-

sendte. ME.1856J230. han fik Afslag paa
sin Ansøgning om at maatte forsende Bla-
det med Posten. Davids.KK.399. Skindet

30 (o: søløvernes) giver et udmærket Pelsværk,
men førend det forsendes, tages Dækhaa-
rene bort, saa kun Uldhaarene bliver til-

hsige. BMøUJ)vLJ.139. G» forsendelig,
adj. [fcor'sæn'au] (1. br.) til forsende 2: som
(let) lader sig forsende, det er højst rime-
ligt, at Klostrene allerede tidlig kan have
fundet sig foranledigede til at indføre
denne sejglivede og let forsendelige Fisk
(o: karpen). BMøll.DyLJII.139. Forsen-

40 delse, en. flt. -r. {vbs. til forsende, især
til bet. 2 ; jf. Forsending ; iscerjæmb. ell. post.)

i) som vbs. Moth.Sll8. De til Forsendelse
med Posten aleene privilegerede Kiøben-
havnske Tidender/fifci paa) BerlTidJ762ff.

(jfJSal.UlI.o7). Drachm£TLJ21. 2) konkr.

:

det, der forsendes (brev, pakke, vareballe,

ladning osv.). Breve, i hvilke der uden
Værdiangivelse paa Forsendelsen indlæg-
ges gangbar Mønt.iot' Nr. o

7

*/« 1888. §3.

50 Forsender, en. (iscer fagl.) til forsende
2. Lassen.SO.786. Forsending, en. {vbs.

tU forsende; jf. Forsendelse) 1) f fiZ for-

sende 1: sendelse; mission; gesandt-
skab. Siden hafde Kongen brugt ham . .

i adskillige Forsendinger som Ambassa-
deuT.Slange.ChrIV.1024. 2) (iscer fagl, L
br.) tU forsende 2; konkr.: d. s. s. Forsen-
delse 2. flere kostbare Forsendinger med
amerikanske Skibe forliste. 7n^.^F."F. 56.

M Kierk.XII.86. D&H. jf: (Holberg) lod sine
Bogforsendinger til Norge søforsikre. J.ar-
bog f. Bogvenner.1922.6.
forsidde, v. [fmriseå'al prcet. (sj.) -sad;

part. -siddet, f -sidt (Moth.S167) ell. (nu kun
vulg.) -sat (Levin. Roxcel.Br.l37). vbs. -else

(MO, D&H.). (glda. forsithæ (i bet. 2); fra
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mnt. vorsitten, jf. hty. versitzen) 1) (1. hr.)

i egl. bet: ødelægge ved at sidde. I.i)

part. forsiddet brugt som adj.; om ting:

som er slidt, ved at der er siddet for meget

i (ell. paa) dem. et aldeles udlevet, udslidt,

forsiddet, fortrykket, sprængt og sammen-
lappet Stykke gammel Kaleschevogn. To^s.
11.556. (gyngestolen) var saa slidt og for-

siddet . . at laa man i den, var man næsten
parallel med Gulvet. ChKjerulf.GTJ.155. 1.2)

reft.: blive træt af at sidde. Moth.Sl66. nu
kun i perf. part. brugt som adj.: Moth.S167.
Jeg er nu saa forsiddet, at jeg er gandske
stiv i mine Lemmer. FSO. Man bliver gan-
ske forsat af al denne Stillesidden. Rowel.
Br.l37. S&B. 2) egl.: sidde for længe; for-

holde sig uvirksom og derved forspilde ell.

forsømme noget. 2.1) f miste, gaa glip af
ved egen forsømmelse ell. efterladenhed.

forsidde sin gaard, om fæster: miste sit

fæste p. gr. af gaardens vanrøgt olgn. ; ogs.

:

forsømme sin gaard. Moth.Sl66. Levin, for-
sidde sin ret, forspilde sin ret ved ikke

at forsvare den i tide. VSO. MO. 2.2) (for-

æld., 8j.) m. h. t. bud, befaling olgn.: sidde
overhørig; lade uænset. Du er løbet i

Skov og Mose og har forsiddet (Jesu)
Budl Du har mænget Dig med hans Blods
Fjende, Djævelen og hans Gærninger. Rist.

LM.208.
For-side, en. den forreste side af no-

get (jf I. Fordel, Forpart;. Moth.S174. en
Artikel . . paa Avisens Forside. Schand.VV.
338. Hver Dørstolpe i Templet var fiir-

kantet, og Forsiden af Helligdommen (Chr.

VI: helligdommens fordeeø havde samme
Udseende. Ez.41.21. Forsiden af Bladet (o

:

i en bog), modsat . . Bagsiden (der kom-
mer opad, naar Bladet vendes). Sal.VI.?81.

(1. br ) m.h.t. det menneskelige legeme : Aande-
drætsøvelserne ere ligesom Forsideøvel-
serne direkte Øvelser af visse, navnlig af

Forsidens Muskler. Gymn.1.7. || m. h. t. mønt,

medalje olgn.: avers. VSO. Hage.H97.
forsig^e, v. [f(or'si'(q)8] præt. -sagde;

part. -sagt. {æda. forsighæ, forsæghæ, und-
slaa sig for, nægte; fra mnt. vorseggen (hty.

versagen j; ofte sammenblandet m. I. forsage;

nu kun dial.) 1) f bortlove. Disse Varer
har Kræmmeren forsagt til mm.VSO. MO.
spec: forsige (o: forlove) sin datter. Moth.
É187. 2) if. folketroen : ødelægge, standse ell.

uh'ugeliggøre ved trolddom; forgøre; for-
hekse. Et Gevæhr at forsiige, atdetkand
ikke løsskydes, saa længe mand kan see det.

Cit. ca. 1800. (FOhrt. DanmarksTrylleformler.
1.(1917). 358). 3) afsværge; fornægte;
forsage (1.2). forsige sin Tro.VSO. At for-

sige Brændeviin og al stærk Drik. smst.

Feilb. 4) m. h. t. tilbmd olgn.: sige nej til;

afslaa; forsage (l.S). Hånd forsiger intet

got lau. Moth.Sl87. Feilb.

I. For-sigte, en. [V.2.i] (møl.) sigte-

maskine, hvori kornet undergaar en første

sigtning. Sal.XIII.102. II. -sigte, et. H
(1. br.) den del af sigtemekanismen paa et

gevær, som sidder paa løbets forreste del (jf.
Bagsigte; ; sigtekorn. VigMøll.HJ.79.

t forsigteligCen), adv. (ænyd. d. s.;

dannet til forsigtig) klogt; betænksomt;
forsigtigt. Moth^88. Holb.Paars.314. sa.

MpS.116 (se u. forsigtig 2). Slange. ChrlV.
667. Exempler paa, hvor forsigteligen man
bør gaae tUværks i at søge Ords og Be-
nævnelsers Kilde. FGuldb. Dannersprogets

10 Retskrivning. (1809). 33. forsig^tig, adj.

[fcor'segdi] jf. forsigtighed. Søysg.AG.104.
adv. -i ell. (1. br.) d. s. ell. (f) -en (Moth.S88.
Slange.ChrIV.994. Gylb.II.94). {ænyd. d. s.

i bet. 1, glda. forsøfftigh; fra mnt. vorsich-
tich (hty. vorsichtigj; dannet som adj. til

mnt. vorsen (hty. vorsehenj (se H. forse;,

ell. af mnt. (hty.) vorsicht, vbs. til vorsen
(vorsehen); jf. forsigtelig(en); egl. smsat. m.
V. for- (se ovf.sp.195^''); opr. bet.: forud-

20 seende; det nord. ord er forsynlig) 1) (nu
sj. og kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes

som bet. 2) om person: som ser sig godt for;

forudseende; forsynlig; betænksom
(1.2); om handlemaade, adfærd olgn.: som
vidner om forudseenhed, forsynlighed. *Giør
Kongens Magt forsigtig, |

Frimodig, fast

og stærk. Brors.263. Den forsigtige Styr-

mand har altid et Nødanker i paakom-
mende Storm. Schytte.IR.II.57. Vugge og

30 Børnetøj! hvor han er forsigtig! Hvor han
seer langt ud i Tiden. PAHeib. Sk. 1. 150.

Den Tønde havde . . været fyldt med
Vand, efter gammel forsigtig Skik i de
smaa Kjøbstæder, tU hastig Hjælp ved
pludseligt Ildebrandstilfælde. Ing.EF. VII.
169. 2) om person: som overvejer række-
vidden af sine handlinger i forvejen
og ikke forvovent sætter noget paa spil ell.

overiler sig; omhyggelig; omsorgsfuld;
40 varsom; om handlemaade, adfærd olgn.: som

vidner om omhu, forudgaaende overvejelse

olgn. hånd var forsigtig nok der i, at hånd
vil have Prøve først (paa guldmagerens
kunst). Éolb.Arab.7sc. Hvor caute og for-

sigtigen (sa.MpS.116: forsigteligen; man
VU skrive en Comædie, saa undgaar man
dog aldrig saadanne Censures. sa.S/ciemf.

)(2i'. Man kan aldrig være forsigtig nok,
naar det gielder om et Liv, som er os

50 saa kosthaLrt.Eic.III.199. 'Forsigtig vel,

dog ikke frygtsom giør |
Hiint Varsel mig.

Hauch.DV.I.17o. Han saae sig forsigtigt

tilbage, som om han frygtede for, at Fa-
milien skulde følge efter. Etlar.SB.46. Naar
Lægen siger i Overmorgen, kan du være
rolig for det betyder i Morgen. De er

altid saa forsigtige. AndNx.DM.V.206. man
skal . . være forsigtig med (o : betænke sig

paa) at tro paa Mirakler, der endnu ikke

M har fundet Sted. PoUVel922.5.sp.l. \\ som
advarende udraab ell. (især) paaskrift paa
forsendelser af skøre varer, der maa trans-

porteres varsomt. Goldschm.VI.423. (jeg)

læser Deres Navn paa en Malerikasse —
sammen med et tydeligt tilkendegivet Rød-
vinsglas, som formodenlig skal betyde:
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Forsigtig. DrachmJ^JJlS. spec: glas for-

sigtig
i

ogs. overf. (spøg.) som advarsel om
at tage sig i agt.

Forsi^is-hed, en. flt. (sj.) -er (Ew.
VIII.47). i) [i] forudseenhed ; forsynlighed,

(lovene) bør derfor være saa uforanderlige,

som det er mueligt i menneskelige Ting,
der altid ere underkastede Hændelser, og
i hvilke den største Forsigtighed ikke kan
see alting ioruå.JSneedJI.368. Røverpigen
løftede lille Gerda op (paa rensdyret) og
havde den Forsigtighed at binde hende
tast. HCAnd.V..3o8. nu kun (men opfattet

som bet.2) i faiew. forsigtighed er en
borgmesterdyd. Mau.2324. Forsigtig-

hed er en Borgmesterdyd I Jeg vil give
hende Medicinen ind i smaa Doser. B^oZ-

8tein.T.77. jf. u. Borgmesteråyå samt: Vi
ønsker . . Velbaarne Her Bormester Lycke
til denne høje Værdighed udi vor Stad,

og haaber, at band i MUdhed, Forsigtighed
og Aarvaagenhed icke skal give nogen af

sine Formænd efter. Holb.Kandst.V.2. || f
skønsomhed; betænksoynhed. Eilsch.Term.38.

Dyder og Laster grændse ofte saa nær til

hiiianden, at man behøver megen Forsig-
tighed for at adskille åeva. JSneedJII.48.
Indbyggerne overveie alting med megen
Forsigtighed og Skiønsomheå. Bagges.NK.
167. 2) [2] omsorgsfuldhed; varsomhed, jeg
priser hans Forsigtighed. Jeg begierer
ikke, at band skal tro mig. HolbArab.6sc.
en af Raadmændene, som var i sær berømt
for sin store Forsigtighed, og som blev
meget roest af Borgerskabet, fordi han
havde aldrig indført noget Nyt i Byen.
JSneed.II.486. (den) hvis frygtsomme For-
sigtighed driver ham tU at prøve alle paa
det nøieste. Ew.VI.160. *vi langsmed Ran-
den (o: af et bjerg) skrede:

|
„Giv Agt,

lad mig Forsigtighed dig lære !" CKMolb.
Dante.iI.182. U for (en) forsigtigheds
skyld, for at forebygge en mulig fejltagelse;

for sikkerheds skyld. (David vilde ikke) for-

staae, at (lignelsen) gjaldt ham. Nathan til-

føiede da for en Forsigtigheds Skyld: Du
est Manden. Kierk.II.5. Ludv. Forsigtig-
beds-middel, et. [2] (sj.) d. s. s. -regel.

Forsigtighedsmidler, der bruges mod Be-
dragere. KierkJX.228. O -regel, en. [2]

foranstaltning, der træffes af forsigtighed

(for at forebygge et ell. andet), (sædvaner)
følges ofte in praxi med god Grund, som
de beste Forsigtigheds- eller Klogskabs-
Regler. Nørreg.Privatr.1.26. Riget.^*/a913.

8.sp.3. især: tage (træffe, iagttage) en for-
sigtighedsregel (eU. forsigtighedsreg-
lerj. (ingen lov har) taget bedre Forsig-
tigheds Regler, end den Danske og Norske.
Stampe.1.456. Ing.EM.III.3. at gaa med
Lygte paa Gaden . . var en Forsigtigheds-
regel, som Forholdenes Natur og gammel
Vedtægt bød at iagttage. TroelsL.II.72.

Forsigtig-peter, en. [2] (jarg., 1. br.;

nedsæt.) person, der ikke vover noget. Man
kan ikke paa én Gang være Forkæmper

og Forsigtigpeter. Brandes.TJ2. N. N. hører
ogsaa til Forsigtigpeterne, der helst lader
Bolden (o: i tennis) dø af sig selv, naar
den har passeret Nettet Snese af Gange.
PoV''hl921.3.sp.5. -peteri, et. [2] (jarg.,

1. br.; nedsæt.) I den Grad har Hr.M. vundet
alle danske Flensborgere ved sin mandige
patriotiske Indsats, paa tværs af partipoli-

tisk Forsigtigpeteri i reserveret Rigsdags-
politik. Flen^A."/il920.1.sp.4. naturligvis

kunde der opnaas en Del ved, at danske
Firmaer opgav det overvældende Forsig-
tigpeteri, der besjæler dem, saa snart

Talen er om Rusland. PoL'^*1921. 5. sp.5.

GJ -vi», adv. [2] (1. br.) forsigtigt; ogs.: for
sikkerheds sh/ld. (man) dadlede de aller-

uskyldigste Udtryk hos (forfatteren); men
lod forsigtigviis denne Dadel krybe om-
kring i Mørket, uden . . at yttre den offent-

20 lig eller paa Prent. PAHeib.II.il. ^Vinth.

VIII.217. han (henvendte) sig forsigtigvis i

Delfi og spurgte, om han ved en falsk Ed
turde beholde 'Pengene.FrPoulsen.OD.33.
For-sig-væren, en. {efter ty. fiirsich-

sein; filos., nu næppe fer.) det at bestaa for sig

selv, have en selvstændig eksistens. Kjerlig-

heden (trodser ikke) paa nogen Selvstæn-
dighed og Forsigværen i Række med
Andet, men . . giver sig hen. Kierk.IX.304.

30 Brøchner. Philosophiens Hist. II. (1874). 257.

-værende, pari. adj. (nu næppe h:) selv-

stcendig (jf. -væren^. Kjerlighed er ikke en
forsigværende Egenskab, men en Egen-
skab, ved hvilken eller i hvilken Du er
for Andre. smst.IX.214.

t forsikkerlig, adj. adv. -t, d. s. ell.

-en (Moth. S193). ^nyd. d. s.; fra ænht.

versicherlich ; til forsikre) som man vil staa

inde for, garantere for; sikker; vis. om end-
40 skiønt Prisen (o : paa et universalmiddel)

er noget anseelig, saa er dog Hielpen saa
meget desto meere forsickerlig, saa at 6
Liigtorne dermed kand afskaffes. Cit.fral.

halvdelaf18.aarh.(Stolpe.D.IV.94). || især

som adv.: (jeg har) mine Opvartere, som
forsikkerlig tolder til mig (o: gør mig deres

opvartning). KomGrønneg.III.178.*„}ian her
sees staae — Det alt opdager." {

— „Kuns
saa! Kuns saa! Forsikkerlig !"jSyn^esp. VII2.

50 20. jf.: *Ved dig (o: Augustus), som ved
en Gud, jeg svær forsikkerlig,

|
At jeg af

Hiertet dig . . | Saa høyt har elsket, som
jeg kunde elske åig. Falst.0vid.31.

forsikre, v. [fcnr'segra] Høysg.AG.103.
,
-ede ; imp. (1. br.) forsik(ke)r (Høm.Moral.
1.42. Brandes. VoltJ.49) ell. (nu næppe br.)

forsikre (Høm.MoralJI.31. EomGrønneg.I.
262). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s. ell. for-

seck(e)re; fra mnt. vorsekeren, hty. ver-
60 siehern) gøre sikker.

1) gøre tryg ved sikkerhedsforanstaltninger
mod ydre fare, tab olgn.; betrygge; sikre.

1.1) (nu sj.) om betryggelse mod angreb, fare
olgn. troer paa Herren eders Gud, saa skal
I blive forsikrede (1871: være sikkrey.
2Krøn.20.20(Chr.VI). de (svenske) hafde

T. Rentrykt »/, 192S 52
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begyndt og fornemmeligen ført Krigen
for sig self, til at hæfne de dennem til-

føjede Uretter, og til at forsikre deres
egen Staat. Slange.Chrl V.1163. han glemte
sin egen Ro, for at forsikkre andres.Jaco6t.
Skr.54. ingen kunde rokke (Hertz's stilling

paa pamasset), da han omsider, dog efter

en forsikrende Daab, kastede Masken. Kyr-
re.HH.65.

\\ t »• flff- P'>'(^P- for (fra, imod) til

at betegne den ell. det, man sikrer nogen imod.
(visdom) bevarede ham fra fienden, og for-

sikrede (1871: sikkrede^ ham for efter-

stræbere. Visd.l0.12(Chr.VI). Holb.DH.III.
318. (for) at forsikre rytterne fra fiendens
hemmelige udfald . . maatte infanterieet
bedekke (dem).sa.DNB.242. din Godhed .

.

forsikkrer mig imod din Storhed. Suhm.
11.222. 1 .2) (nu sj.) skaffe sikkerhed for op-
naaelsen ell. besiddelsen afnoget; (til)sikre;

forskaffe, (m. obj. og hensobj. ell. f i forb.

m.præp. om eW. paa). (statuen) iortieneT
Beundring, og forsikkrer Konstneren Udø-
delighed. jBa^5^es.D7.1X^95. Naar jeg ..

haver fuldbragt dette, og forsikkret (Chr.

VI, 1907: beseglet^ dem denne Frugt, vU
jeg derfra drage , . til Spanien. Bom.15.
28. Baronen vilde forsikkre min Moder
en aarlig Understøttelse. Gylb.XI.175. (sj.)

m. tings-subj. : et Testament . . som for-

sikkrede mig Besiddelsen af Alt, hvad de
efterlode åeTa.sa.KV.207. m. overgang til

bet. 8.1 : (Fr.II tænkte) paa at stadfæste
begge sine Rigers Croner udi sit Kongel.
Huus, saa at hans første fødde Søn kunde
være forsikret paa efter hans timelig Død .

.

at sætte sig paa den Kongelige Throne.
Slange.ChrIV.5. Valdemar . . troede sin Søn
forsikkret om Arvefølgen i Riget. 3foZfc.

DH.II.376.
II

især refl.: (kongen beordrede)

sine Raad . . at samle alt det Folk de
kunde sammenbringe, for at forsikre sig

om FinlaJid. Slange. ChrIV.118. han (var)
meget begiærlig efter at forsikkre sig den
sortøiede Kammerpige, og ogsaa meget
skinsyg. Gylb. V.40. spec: berøve (en) friheden.

forsikre . . sig om nogens person. Moth.
Si 93. for at forsikkre os ham (o: en fangen
fjende), er vel et stedsevarende Fangen-
skab nødvendigt, Oehl.HrS.313. der (er)

truffet Anstalter til at forsikkre sig min
Person. Gylb.II.1 6. 1 .3) f stille sikkerhed for,

at en økonomisk forpligtelse vil blive opfyldt

;

dække mod tab. (skipperen maa) for samme
Bodmerie-Penge forsikkre Creditorerne
med Skibs Redskab og Fragt. DL.4—

5

—1.

Det var billigt, at jeg burde forsikkre ham
for den laante Capital. VSO. At giøre sig
forsikret i eens Gods og Eiendomme.
smst. 1.4) (videre udvikling af bet. 1.3; især

fagl.) ved forsikring (I.2) sikre sig (ell. sine

arvinger) erstatning for mulige tab; om as-

surandøren: forpligte sig til erstatning,
(om forholdet ml. assurere og forsikre, jf. u.

Assurance 1). hvis nogen lader forsikkre
sit Skib, eller Gods, paa lang Rejse. X)i.
4—6—8. Dersom den hele Bye brændte

af, sagde han forleden, hvad nyttede det
da, at mine Huuspanter ere forsikrede i

Brandkassen? JSneed.IJJ.iO. Felix havde
havt sit Liv forsikret, men sidste Gang,
da Forsikringen skulde fornyes . . havde
han , . undladt det, saa at hans Krav var
bortfaldet. Tops.II.171. *Forretning er For-
retning. I Altså forsikrer vi, mod Hagl,
mod Brand, | mod Ran, mod Skibbrud.

10 Børd.GK.203. forsikre sig, lade sig
forsikre, spec. : tegne en livsforsikring. S&B.
»den forsikrede, den, der selv (ell. ved
ødsfald: hvis arvinger) skal modtage er-

statningen. Lassen.S0.490.

2) give (en) sikkerhed for opfyldelsen

af et løfte olgn. ell. rigtigheden af en paa-
stand ved en (nu oftest: mindre bindende
ell. formel) mundtlig ell. skriftlig er-
klæring; (love at ville) staa indefor;

20 garantere for. (m. abstr. obj. (nu næsten
kun ubest. pron.) ell. flg. udsagns-sætn.). (jeg)

forsikkrer, vidner og Contesterer, at det
er een af mine største plaiseers Fornøjelser
og Glæder, at see hendes Velstands Con-
tentement.Holb.Bars.II. 7. Gudinden . . for-

sikrer sin Skyts (o: beskyttelse). Suhm.Ll82.
(Fr. III) opmuntrede aUe til at stride som
Mænd for Fædrenelandet. Han forsikrede,

at han vilde vaage og stride for dem som
30 de for ham. Mall.SgH.124. Breve, hvori
hun forsikkrede ham sin Kiærlighed. Oehl.

Øen.(1824).IV.250. med de helligste Eeder
forsikkrede (han) at intet Offer skulde
være for stort. Gylb.(1849).IX.206. (han)
forsikkrede dem sin Glæde over de kjønne
Couleurer og det deilige Mønster. HCAnd.
V.114. Antiochus . . forsikkrede (Chr.VI:
forvissedej . . med Ed, at han vilde gjøre
ham baade rig og ly^kk.e\ig.2Makk.7.24.

40 det forsikrer jeg dig. S&B. || nu især (dagl.)

m. flg. præp. for ell. om (nu sjældnere paa.
Moth.Sl93. Hostr.G.118; til: KomGrønneg,
11.199. Schand.BS.342) styrende en at-sætn.

ell. (sjældnere) et abstr. subst. hånd forsick-

rede mig, førend hånd tog Afskeed, om
sin Skikkelighed. Holb. Jean. 1. 1. jeg for-

sikkrer Dem om, at dette Portræt ligner
Dem. PAHeib.Sk.1.205. Jeg forsikrer Dig
for. Du vil ikke kjende Gaden igj en. CilføZT.

50 PF.94. Jeg kan forsikre Dem til, at jeg
kun har gjort det i den allerbedste Me-
ning. Pont.FL.81. jeg forsikrer Dem for,

jeg ligefrem opmuntrede hende i hendes
idealistiske Følelser. KLars.Ci.227. jeg for-

sikrer Dem forud om min bedste Tak.Xndv.
3) (ofte m. overgang til bet. 2; 1. br.) give

sikkerhed ell. vished (for noget) ved handlin-

gers ell. begivenheders vidnesbyrd, (især i forb.

m. præp. om ell. f m. flg. at-sætn.). 3.1) fee-

60 kræfte rigtigheden af en paastand ved tegn,

gerninger olgn. ell. ved henvisning til visse

kendsgerninger; bevise; m. person-obj.: be-

styrke i en antagelse; overtyde; overbe-
vise, (sj.) m. person-subj . : forsikre fla-

get, J^ om ældre tiders forhold: løsne et

skud som tegn paa, at man sejler under eget
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jlag (jf. bekræfte sit flag u. bekræfte is).

SøLex/1808). || f m. tings-subj.: være en
garanti (for). Der er fundet hos (falskmønt-

neme) Værktøj, som hører til Haandvær-
ket, og nøjagtig forsikrer, at de ere s\j\-

dige. Cit.l705.(KbhDipl.V.800). vore man-
dige Sæder forsikre mig om, at hun vil

vælge Mand for sig, Mand for dig. Mand
for Riget. Suhm.II.245. 'Ben Iver . . | For-
sikkrer mig om eders godeYihie. Heib.Poft.
IV.226. H iscer (nu kun) i perf. part. brugt

som adj. ell. f refl., oftest i forb. m. om (sj.

?aa; f til: KomGrønnegJ.262): være over-
evist om; være sikker paa. (jeg) beder

for Eder med Glæde . . fuldeligen forsik-

kret (1907: forvisset om dette^, at han,
som begyndte det gode Værk i Eder, vil

fuldføre det indtil Jesu Christi Bag. Phil.

1.6. Jeg veed at jer Vert og Vert-Inde
blir "budne, men jeg er ikke forsikret om
at I blir hviåGn. UolbJuLSsc. *Bog er jeg
forsikret paa | Hielpen vist engang at

iaa.e.Brors.156. Undersaatterne forsikre sig,

at det ikke vil vare længe, før end saadan
hidindtil udi svang gangne Forvirring fra

Riget bliver atvendt.Slange.ChrIV.117. Op-
trin, som jeg er dristig nok til forud at

forsikre mig om, Læseren vil værdige no-
gen OpmærksomhedJ*AIIeib.US.274. Vær
da med den hierteligste Oprigtighed for-

sikkret, at De ved Deres muntre Lune,
langt fra at forarge mig, altid vil giøre
mig meget lykkelig. Molb.Breve.46. (jeg be-

der) Dem om snarlig Fornyelse af Deres
ærede Ordrer, om hvis hurtige og sam-
vittighedsfuldeste Udførelse De kan være
forsikret.iudt;.

|| f perf. part. brugt attrib.:

sikker; vis. 'Retfærdighed
| I Jesu Christi

Blod
I
Er det, jeg veed, | Som mig til

Salighed
|
Giver et forsikret Mod. Brors.

130. 3^) give sikker oplysning om noget hid-

til ukendt eU. uvist ved en undersøgelse; op-
lyse; skaffe vished for; forvisse, f i

forb. gøre sig forsikret om (noget),
overbevise sig om (noget). BrorsJ2o. (den
kommanderende skal) giøre sig forsikred
om, at de udi Flaaden, eller Escadren, væ-
rende Skibe ere i forsvarlig StSind.SøkrigsA.

(1752).§5. II
nu kun (1. br.) refl., i forb.

m. præp. ell. f obj. (CBemh.X.7): skaffe sig

vished om, overbevise sig om (ved efter-

syn, undersøgelse olgn.). Tænk ikke paa an-
det, end at forsikre dig selv om min Sø-
sters Kier]ighed.PAHeib.Sk.II.140. (Ib)
forsikrede sig om at Laasen og Jembol-
tene for Aflukket vare satte forsvarligt
for. Etlar.Dr.249. BMøU.DyL.II.151.
Forsikrer, en. (fagl., 1. br.) til forsik-

re 1.4: d. s. s. Assurandør. Moih.Sl93. For-
sikreren i Præmieforsikrtngskontrakten vU
ifølge Forholdets Beskaffenhed . . ordent-
ligvis være et Aktieselskab. Lassen.SO.488.
Mage.*294.
Forsikring:, en. flt. (især i bet. 1æ og

2) -er. (ænyd. forsikring, -se(c)kring; vbs.

iil forsikre)

1) tU forsikre 1. l.i) t tH forsikre l.i-s:

sikkerhed; borgen; garanti, disse hav-
de den tilflugt til Herren . . til forsikring

paa (1871 : som Borgen for^ lykke og seyer.
2Makk. 10.28 (Chr.VI). en Fredsslutning,
hvorved Rygerne maatte . . stille Gidsler
til Forsikring for deres Rolighed i Frem-
tÅden.Mall.SgH.64. De vil vælges tU Rigs-
dagsmand for at faae Forsikkring paa at

10 blive udødelig. Oversk.IIJ.3. || tage i for-
sikring oi.^n., tage i forvaring. Skibet (blev)

taget udi Forsikring af de Spanske, og be-
satt med Soldater. Slange. ChrlV. 1030. ||

spec. (jf. forsikre Ijs): sikkerhed for økono-
misk tab, der gives ved forskrivning, kaution,

pant olgn.; ogs. (i konkr. anv.): dokument
eU.pant, hvorved sikkerhed gives. Sagsøge-
ren (har) Magt til at lade (sin skyldner)
sette i Forvaring, indtil hånd betaler, eller

20 stiller nøjagtig JForsikkring for Gielden.
DL.1—24—33. Hånd har . . givet mig for-

sikkring (o: for pengene) i sit store Huus mit
paa Torvet. Holb.llJ.IV.6. Smykkerne . .

vUde være tilstrækkelig Forsikring for tre

Landsbyklokker. 5/icA.J7.o74. m. overgang
til bet. 2: Jeg er fornøiet med hans skrift-

lige Forsikring. FSO. „kan De skaffe skrift-

lig Forsikkring fra Frugthandleren?" Og
det kunde han, skriftlig Attest bragte han.

30 HCAnd.VIIlJ241. U) (især fagl; jf. u. As-
surance 1) til forsifa-e 1.4: handlingen at
sikre sig (om assurandøren : forpligte sig til)

erstatning for muligt tab ved oprettelse af
kontrakt (og erlæggelse af et vist, aarligt be-

løb); dels om sikring af erstatning ved øde-

læggelse, tab af ell. skade paa ejendele (ska-

desforsikring), dels om sikring af godtgørelse

for tab ved sygdom ell. af erstatning tU den
forsikredes arvinger (bo) i tilfælde af hans

40 død (personforsikring). Skulde og nogen
ville paa adskillige Stæder lade forsOire
sit Skjib, eller Gods, da maa det vel skee,
naar alle saadanne Forsikkringer ikke op-
løbe tilsammen meere end de nj tiende
Deele af samme forsikkrede Skibs, eller

Godsis, rette Yærdi.DL.4—6—6. Nørreg.
Privatr. III. 285. Forsikring (Assurance)
hviler paa Erkendelsen af, at det er bedre
at bringe et sikkert men liUe Offer end

so at leve paa Risikoen for at lide et stort

Tab. Eage.'294. gensidige Foreninger til

Forsikring af Bygninger. VortEjJIl2.78.

II (jf. u. Assurance 1 ; især dagl.) som for-
kortelse af Forsikrings-kontrakt (TopsJI.
171) ell. af -sum (han fik forsikringen ud-
betalt i).

2) til forsikre 2: (mundtlig ell. skriftlig)

erklæring, hvorved man forsikrer et ell.

andet. '(Michael) denne Løgn beseglede
60 med Eed.

| Paa slig Forsikkring strax den
deputerte Skare

|
Tilbage gik. Holb.MpS.

283. (han lod) tilbyde eedelig Forsikkring,
at han vilde . . staae til Rette. Engelst.Phil.
152. Med de helligste Forsikkringer blev
dette lette Løvte gi\et.Blich.(1846).y.51.
*Kan 1 bevise | At denne Pige her er

62«
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Jomfru Munk? |
Forsikkringen er ikke

nok. neib.Poet.III.493. modtag Forsikrin-
gen om min Højagtelse. Ludv. I Stedet for

Ed træder en efter en af Justitsministeren
foreskreven Formular afgiven højtidelig

Forsikring, naar Vidnet hører tU et Tros-
samfund, der ikke tillader sine Medlem-
mer at aflægge Eå. LovNr.90^yd916.§187.

jf. f: Sognemændene ere nærmist til at

faa Kirketienden til Fæste, dersom de viUe lo

. . giøre Forsikkring om Betalningen
(o: love at betale) til rette Tiåe. DL.2—22
—19.

3) t til forsikre 3: det at være forvisset

om noget; vished; overbevisning. *lad
din søde Kierlighed

j
Mit Hiertes Vee

forsøde,
|
Med den Forsikring, at jeg veed,

|

Min gandske Skyld og Brøde
|
Er kast i

Havets Strømme. JBrors.6i'. Hvad er det da,

som behager? det er den hemmelige For- 20

sikring, at Modsigelsen ikke er virkelig.
JSneed.III.192. gøre forsikring, skaffe

vished, overbevise (om noget). *hand (0: hel-

ligaanden) mig i Hiertet boer
|
Og giør

Forsikring ved sit Ord,
|
At Gud mig ret

af gandske Hierte ynder. Brors.157. gøre
sig forsikring om, gøre sig sikker for-
ventning, et sikkert haab om; sætte sin lid

til. du (skal) mangen Gang finde den mind-
ste Trøst hos dem, du har giort dig den 30

beste Forsikring om.Hørn.Moral.1.56. (sven-

skerne) giorde sig Forsikring om at vinde
(Øland); efterdi dend Danske Flode var
afseylet til Kiøbenhafn. Sten^'e.CArJF.S^O.

II
(sj.) hvad der giver vished om noget, den

største Forsikkring om Seier var Absalons
Tapperhed. Jacobi.Skr.20.

Forsikrings-, i ssgr. især, hvor intet

andet bemærkes, (fagl.) af Forsikring I.2

(jf. Assurance-); udeladt er bl. a. ilg.: For- 40

sikrings-agent, -aktieselskab, -forening, -in-

stitut, -matematik, -ret, -tid, -tvang, -vi-

denskab, -anstalt, en. Lov^°/i2l862. Ha-
ge.^855. uegl.: Der er i Forhold til de for-

skjellige Tab i Livet maaskee en Forsikk-
rings-Anstalt, som giver En Skadeserstat-
ning. Jfier/c.XiSi. -brev, et. 1) [l.i] (for-
æld.) dokument, hvorved man (til)sikrer en
noget. Hertugen self og Land-Stænderne
betingede sig deres Religions Frihed imod 50

deres Forsikrings-Brefve paa deres Tro-
skab og Lydighed imod Keyseren. Slange.

ChrIV.572. ADJørg.II.123. 2) [I.2] (1. br.)

d. s. s. -police. Samme Forsikkrings-Breve,
som kaidis Policer, skal hos stemplet Pa-
pirs Forvalterne findis.jDIy.4

—

6—2. Hage.^
847. -giver, en. (1. br.) d. s. s. Assurandør.
Nørreg. Privatr. III. 286. Vort Ej. III2. 89.

-koiitrakt, en. vAph.(1764). Lassen.SO.
488. t -penge, pi. d. s. s. -præmie. Pre- 60

mie, eller Forsikkrings-Penge, skulle alle

strax ved Policens Underskrivelse erleg-
gis. DL. 4—6—8. Nørreg. Privatr. III. 286.
-police, en. skriftligt bevis for indgaaelsen

af et forsikringsforhold (jf. -brev 2). Hage.^
847. -præmie, en. beløb, som den forsik-

rede (aarligt) yder assurandøren som veder-

). Sal.VI.905.
VortHj.IIl2.

lag for hans risiko (jf. -jpenge)._Sal^L905.
Hage.^1295._j»el»k.aby et.

74. SaUVIII.507. -sum, en. den (maksi-
mal)sum, assurandøren skal udrede i skades-
erstatning til den forsikrede. For total Skade
(ved brand) betales Forsikringssummen
med 2 pro Centum Rabbat. Nørreg.Privatr.
III.306. Hage.H53. -sager, en. person,
som ønsker at tegne en forsikring. VortHj.
III2.91. -tager, en. person, som i sit eget

navn tegner en forsikring for sig selv ell.

andre. Nørreg.Privatr.III.286. der (er intet)

til Hinder for, at en Person i eget Navn
kan forsikre en Andens Interesse for den-
ne. Førstnævnte er da kun Forsikrings-
tager, ikke Forsikret, sidstnævnte kun For-
sikret, ikke Forsikringstager.iassen.jSO.490.
-vaertli, en. den værdi, som det forsikrede

har ved kontraktens afslutning. Lassen.SO.
490. -væsen, et. indbegrebet af forholds-

regler, der er truffet ell. træffes i forsikrings-

øjemed samt de dertil hørende institutioner.

VortHj.IIl2.74. Hage.^854.
(9 forsimple, v. [fcor'sem'&Zs] -ede. vbs.

-ing (TroelsL.XIV.205. Eiget.^*/iol911.1.sp.

2). {jf. ty. versimpeln, fordummes) t) (sJ.)

simplificere. Man har anset dette lor
en Fejl, at Sproget . . forsimples jo mere
og xneve. Rask 1.190. 2) gøre simpel ell.

ufin (især: i tankegang); trække ned i

en lavere sfære. Man gjorde Livet tU
en Fest — uden at forsimple Festen ved
daarlige Ma.neTeT.Drachm.HI.52. hun for-

stod, at han var dannet og velopdragen,
og at Fattigdom heller ikke forsimplede
ham. EBrand.UB.194. det var den første

grove Appetit (paa livet), der forsimp-
lede min Smag. JVJens.Sk.l38.

||
(1. br.) refl.

:

blive simpel. Naar et af en Families Med-
lemmer forsimplede sig, degraderedes
Slægten. EJiielHans.TE.195.

I. forsinke, v. [imT*sei['g3] -ede. vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s. (HMogens.); jf. ty.

verspåten; uden for jærnb. især GJ) bevirke,

at noget (ell. nogen) indtræffer ell. kommer
senere, end det normalt vilde være sket; sinke;
m. h. t. tid (sj.): forhale; m. h. t. person:
opholde. Feldt-Togget blef . . meget hin-

dret og toTsinket.Slange.ChrIV.319. *For-
sink ham ikke Seiren; han vil ei

|
Mis-

bruge åen.Oehl.AV.93. Dine Spørgsmaal
. . forsinke kun Tiden. Blich.II.557. „jeg
skal ud at kjøbe et Kjoletøj til min Kone."
— „Om Forladelse! Saa har jeg dog for-

sinket Dem i Deres Forretninger. Farvel."
Bøgh.II.105. (toget) er forsinket fem Mi-
nutter. Po?i/.-LP.FJI.44. (storkeungerne) prø-
ves, for . . at der ingen Efternølere bliver

til at forsinke og opholde paa Reisen.
Bogan.I.125. part. forsinket brugt som
(attrib.) adj.: Hun fandt dem ved et for-

sinket Middagsmaaltid. Pont.LP.VIILl57.
Stuart Mill er, hvad man kunde kalde en
forsinket Rationalist (o: optræder først ef-

ter de egentlige rationalisters tid). EdvLehm.
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FremtidensKvindesag.(1914).21. jf. (spøg.):

(brandsvendene) kom anstigende som et

foTsinketLjn.Fl€nsbA.-y6l904.TiU.l.sp.6.
|l (nu l.br.) refl.: blive opholdt; ogs.: komme
for sent. Mennesker af hans Slags forsinke
sig vel nu og da, af Frygt for at forhaste

sig. Rahb.Fort.II.271. 'Stærkt iler han, at

ei han sig forsinker. Oehl.Digtn.1.29. skulde
det blive Tilfælde, at jeg forsinker mig
nogle Øieblikke, saa stoler jeg paa, at du
vil undskylde mig.Heib.Poet.iri.393. Kierk.

VIII.293.
II. forsinke, r. [fcor'seiiVs] -ede. vbs.

-ning (SaUVIlI.508). (fra ty. verzinken;
snedk.) samle (sidetræ, fx. i skuffer, pak-
kasser olgn.) m. sinker. HagdV.214. Fr
Poulsen.ME.L3. Feilb.

III. forsinke, v. se forzinke.

Forsinkelse, en. flt. -r. (vbs. tU I. for-

sinke; uden for fagl.spr. (jaernb.) især GJ)

det at forsinke ell. forsinkes; ogs. om den tid,

hvormed noget er forsinket. Moth.S205. Sorø
Saml.III.171. hvor dræber en saadan Krig
ikke Sandhedskærligheden! . . Hvilken For-
sinkelse af Fremskridtet i Europa! jBran-

des.VII.lo. (toget) havde en dygtig Forsin-
kelse. Gjel.T.lS. tre Kvarters Forsinkelse
paa Veien fra Kjøbenhavn til Næstved.
smst. Buchh. UH.48. (astr. :) Maanens daglige
Forsinkelse (o: det tidsrum, maanen daglig

kulminerer senere end den foregaaende dag).

Scheller.MarO.146. \\ spec. (jur.): det forhold,

at skyldneren ikke i rette tid betaler sin for-

dringshaver, ell. at fordringshaveren forhin-
drer skyldneren i rettidigt at opfylde sine

forpligtelser (mora; jf. u. Forhaling 2). Las-
sen.AO.346.617.
O forsire, v. [fmr'si-ral (tidligere skre-

vet -zire/ -ede. vbs. -ing (s. d.). (fra ty. ver-
zieren) udpynte ell. smykke m. fint ud-
arbejdede detailler (ornamenter, arabe-

sker olgn.). *Se denne Skrift — hveranden
Sætning

|
med Udraabstegn er smukt forsi-

ret. SødS.Gi^.iJfi. *Dragtens forsirede Pragt.
Tom Krist. Påfuglefjeren. (1 922). 41. uegl.

:

*(jeg) dækker hendes Mangler . . | hver
Smaafejl bærer jeg til Ciseløren,

|
at i sin

Kunst han kan forsire dem. Drachm.SB.60.
(iron.:) Jeg forsøgte forgjæves at standse
hans Foredrag, som han iøvrigt forzirede
med fine Titulaturer, saasom: Løsgjænger,
Dagdriver, Sviregast o. s. v. Chievitz.FG.42.
Forsiring, en, flt. -er. vbs. til forsire;

iscer konkr. : hvad der pryder ell. smykker no-
get, ell. hvad der er anbragt som pryd ell.

smykke; nu oftest (undertiden nedsæt.) om
detailleret udførte ornamenter, den romerske
Caiender, sat paa Vers og udsmykket med
adskillige poetiske Forziringer.Bet6.Pros.
IX.90. En hvid Atlaskeskjole uden For-
ziringer omslutter hende. RCAnd.lV.321.
denne smukke Vinkande, hvis Mønster og
Forziringer akurat ere i samme fortræffe-
lige Smag som Bægeret I gav mig for-
leden. £«ar.i)F.89. I Posthuset aner man
allerede (arkitektens) senere Tilbøjelighed

til at lægge en for stor Vægt paa For-
siringerne. EHannover.SvK.76.

|| J" d. s. s.

Figur 6.2. MusikL. 11.414. SaU VIII. 508.
Forsirinffs-anker, et. (bygn.) anker
(2.1), der anbringes paa en husmur som ud-
pyntning. SJørgensen.Lommebog for Murere.
(1886).15. -fammel, en. (sko.; nu næppe
br.) værktøj, der brugtes til at forsyne hælen
m. en akkurat kant op imod overlæderet (jf.

10 Hælekulissej ell. tU at anbringe forsk, for-
siringer paa fodtøjet. Skomageren/1832)J26.
OrdbS.
forsjaske, v. [fmr'Jasga] -ede. (dagl.}

give et uordentligt og sjusket udseende; for-
jaske; forkramme; især (oftest uegl.) i

part. forsjasket som. adj. Nej, om jeg
nogensinde har kunnet forstaa, at Mand-
folk, der blot er en lille Smule kræsne,
kan tage til Takke med et saa forsjaskei

20 Stykke Pigebarn. GyrLemche.FS.276. Tan-
dr.HS.ll.
forsjoile, v. [fmr'/o'fla] -ede. vbs. -ing

(PoU^lxol907.3). (1. br.) gøre sjofel; for-
simple. I visse Maader forsjofler Tele-
fonen det moderne Liv. Børsen.^/il920J2^
sp.3. part. forsjoflet som adj.: hans for-

sjoflede Madam. NatTid.^l\xl902.M.2.sp.3.
Forsjan, forsjane ofl. se Forsyn osv.

forsianke, v. se forsynke.

30 forsKaane, v. [fmr'sgå'na] -ede. vbs^

-else (s. d.), jf. Porskaansel. (ænyd. d. s.; ef-
ter mnt. vorschonen, ty. (einen mit etwas>
verschonen; især 03) vise barmhiertighed eU.

skaansel mod nogen ved at fritage ell. spare
ham for noget ubehageligt; skaane. Moth.
S247. *0 forskaan mig, vise Daare, | Træt
ei længer med Naturens Røst! Ew.11.164.
(drengene) kastede med Sneebolte . . paa
enhver Forbigaaende . . Heller ikke de

40 forbikjørende Kaner forskaanede die.Hauch.

MfB.19. II
nu især m. efterflg. præp. for ^i*

fra. Slange.ChrIV.1300. vAph.(1772).I.388^

t med. Holb.Metam.88. PAHeib.Sk.II.22}
m. styrelse, der betegner det, hvorfor man fri-
tages: spare for; lade slippe for. det Ord
Sviger-søn skurrer forbandet i mit Øre^
Forskaan mig for dend Titul. Holb.HP.III.
4. han (skal) saa længe Skibet er til An-
kers . . være forskaaned for at gjøre Vagt.

50 SøkrigsA.(1752).§428. Hun kunde da haabe
paa at forskaanes for den Ydmygelse.
Pont.LP.VII.126. t m. præp. med m. sty-

relse, der betegner en lettelse af en byrde olgn.:

lade slippe med. (de bad om) at de motte
forskaanes med ringere Told. Slange.Chr^
IV.1127.

II
(sj.)refl.:vAph.(1772).I.484. gier-

ne forskaaner Historien sig for saa yd-
mygende en \5naeTS0ge\se. Engeht.Nat.ll..
Forskaanelse, en ell. (sjældnere) For-

60 skaansel, en. (nu næppe br.) vbs. til for-
skaane: det at forskaane ell. blive forskaanet,
(især m. præp. for ell. f fra. vAph.(1759)).
Uden mindste Forskaanelse udpresser
(forpagteren) alt af Vedkommende. Schytte.
IB.II.132. Ew.VIII.80. MO. hånd lod dend
anden Fahne plyndre Byen og uden no-^
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fen Forskaansel nedhuggede baade Sol-

ater, Borgere, Qvinder og Børn. Slange.

ChrIV.287. (de fik) Forskaansel for den
ubillige Told. KSelskSkr.1.34. VSO.
forskabe« v. [fcor'sga'ba] -te. vbs. -else

(Grundtv.H V.III.lé). {æda. forskabæ(AM.);
fra mnt. vorschapen; jf. VI. for- 2.i og
skabe samt forskabet; foræld., sj.) give en
unaturlig skikkelse ell. et usædvanligt ud-
seende; omskabe paa en hæslig maade;
misdanne. Moth.S213. *Han os Fortabte,

|

Af Fienden forskabte, ) Har skænket sin

enbaarne Søn! Grundtv.SS.I.115. forska-
bet, part. adj. [fmr'sga'bai] {dannet af VI.
for- 2.3 og skabe sig; jf. forskabe; 1. br.)

af unaturligt væsen ; skabagtig; affe ktert.
han havde udskammet en Fange som af-

fekteret og forskabet. Brandes.II.444. smst.

III.152. Rimest.DF.30.
forskaffe, v. [fmr'sgafa] -ede. vbs. (1.

br.) -else (Moth.S222. VSO. Goos.III.345).
{ænyd. d. s.; efter mnt. vorschaffen (ty. ver-
schaffen^; jf. anskaffe, beskaffe) 1) f sørge

for, at noget sker ell. bliver udført; ind-
rette; mage (jf. beskatte), (præsterne skal)

undervise Ungdommen iBørnelærdommen
- . og det saa forskaffe, at hvis om Søn-
dagen ej kand forrettis, der til een anden
Dag . . bestemmis. DL.2—6—1. || m. præd.
til obj.: sørge for, at noget kommer i en vis

tilstand; gøre. vi maae have agt paa, hvis
herefter skee kand, paa det vi kand for-

skaffe for alle folk riget uforstyrret med
fred (1871: for at vi kunne holde Riget
uforstyrret og i Fredj. St.tEsth.l6.5(Chr.

VI). 2) (nu 1. br. (jf. dog Feilb.), især jur.

og m. nedsæt, bet., sml.: „nu har (ordet) en
ufordeelagtig Bibetydn." Levin.) sørge for
(nu især: ved resolut optræden, bjærgsomhed
olgn.), at noget skaffes til veje ell. kommer i

stand; tilvejebringe; oftest m. hensobj.:

hjælpe (en) til at opnaa; skaffe. Forskaffer
mig vise og forstandige og forsøgte Mænd
af Eders Stammer. SMos.l.13. Himmelen har
. . affærdiget mig hid, for at curere Pluti
Øyne, og at forskaffe ham sit Syn. Holb.
Plut.ll.l. jeg lover Dem . . at anvende alle

mine Kræfter for at forskaffe Dem Til-

givelse. Hauch.III.409. Jeg krøb strax ned
i en . . Kahyt, som (han) havde forskaffet

os. FruHeib.B.II.119. || nu især refl.: vAph.
(1759). fremmede Væxter, som den dri-

stige Kjøbmand havde vidst at forskaffe
sig fra Klosterhaverne. Jn^.PO.1.48. For-
skaffer Nogen sig Samleie med en Kvinde
ved Trusler. Stra/felov^y2l866. §169. (han)
anbefalede hende at forskaffe sig denne
Mands Skritter. Pont.LP.VII.126.

||
(l.br.,

jf. Høysg.S.77) i pass. de Enrollerede skal
forskaffes Løn efter Forordningen. MR.
1704.120. For at komme . . raskere afsted,

blev der forskaffet ham en Ridehest. Blich.
IV.79.

II f uden hensobj.; i forb. m. præp.-
led, der angiver retnivgen for en bevægelse:
bringe, saasnart de Svenske hafde qvitte-
ret disse Lande . . forlængdes Hans Majest.

efter at . . aftakke, betale og af Landet for-
skaffe de mange nu u-fomødne Tropper.
Slange.ChrIV.1380.
forskale, Forskaling, se forskalle,

Forskalning.
forskalke, v. [fmr'sgalVa] -ede. vbs.

-ning (s. d.). {dannet af VI. for- og skalke,
tilspigre lugerne paa dækket) ^ tildække
lugerne med noget vandtæt (presenninger

10 olgn.). Larsen. D&H. Forskalkning:,
en. fit. -er. J^ vbs. til forskalke; især konkr.:
vandtæt dække for en skibsluge. et Par
Mænd laa paa det hældende Dæk og slog
Forskalkningerne fraLugeme.S'øi6ero.^I,P.
172.
forskalle, v. [fmr'sgal'g] (nu 1. br. for-

skale. VSO. „Forskalle, eller efter Udtalen:
forskale." MO. Meyer.), -ede. vbs. -(n)ing
(s. d.). {efter ty. verschalen, af schale, skal

;

20 især tøm.) beklæde (et loft inden gipsningen,
træværk paa skib olgn.) med (tynde) bræd-
der. VSO. Funch.MarO.n.47. LandbO.II.
216.

II
(sj.) uegl.; refl.: Tithon i Sagnet

(kan) ikke . . blive gammel, men bare for-
brænde eller forskalle sig som en Cikade.
VilhAnd.AD.223. Forskalling, en. (ogs.

Forskalning. LandmB.III.281. Feilb.— nu
1. br. Forskaling. VSO. Meyer.), fit. -er. (tøm.)
vbs. til forskalle. Nu er han i Færd med

30 Forskalingen.F/SO.
||

konkr.: bræddebeklæd-
ning (af lofter til gtpsning, af træværk paa
skib olgn.). Af Fugtighed er Forskalingen
gandske forraadnet. sms^. Funch.MarO.II.
47. *nu er Murens Fugtighed og Grønhed
af ny Forskalning dækt. Drachm.DD.147.
Hvælvinger mures . . ligesom Buer, paa
Buestillinger, her bestaaende af en For-
skalling, befæstet paa Ledebuer. Gnudtzm.
Husb.60.

Il
(sj.) overf. et lille tørt og selv-

40 tilfreds Hjærte, hvidtet med Høflighed,
skjult under en Forskalning af ydre Elsk-
værdighed. Jør^.F.58j(. et Hjerte saa rigt,

at det kunde slaa igennem Kundskabens
aandelige Forskalling. VCavling. LFeilberg.
(1915).27.
forskammet, paH. adj. {af VI. for-

2.3 og skamme; jf. mnt. vorschemen, vor-
schamen, ty. verschamen, samt uforskam-
met) 1) t stærkt medtaget; ilde til-

50 redt. ieg var forskammet af Kulde og
Frost. Æreboe.91. 2) f i høj grad skam-
fuld. Moth.S242. 3) {jf. ænyd. forskæmmet,
ænht. nt. verschamt i sa. bet; dial.) skam-
løs; uforskammet. Esp.85.

forskanse, v. [fmr'sgan'ss] -ede. vbs.

-ning (s. d.). {ænyd. d. s. ; efter mnt. vor-
schanzen,%.verschanzen) omgive ell.dæk-

ke med forskansninger; befæste (2);

spec. ^ m. h. t. hær i aaben mark. (sultanen)

60 forskandsede sin Leyer.Holb.Hh.1.24. Bag-
ges.NK.374. Han vilde (ikke) høre det Raad
. . i Hast at forskandse Adgangen til Øen,
og lave sig til at udholde en Beleiring.

Molb.DH 11.409. perf. part. brugt som adj.,

især i /br6. forskanset lejr, (nu) spec.

^ d. s. s. befæstet lejr (u. befæste 2). med-
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Bajonetterne drev (de) ham og Kiemen
af hans Armee ud aJ en stærk forskandset
Leir.MalLSgH.336. MUConvJV.574. Gold-

schm.IM8. Saf VIII..508. | refl. de Con-
torske maatte nedbryde . . de Muure paa
Ovre-Gaden, hvor de agtede at forskandse
sig. BolbjergJ44. det Kloster, hvor de
Pavelige havde forskanset sig.Drachm.
VD.324. I billedl. ell. overf. man har en for-

skandsed (o: fæstnet) Brug imod sig i

begge (konstruktioner). Høysg£.93. 'Med
Skioldet paa sin Arm

|
Han tapper sig

forskandsed. 0ehl.HK.12. Kierk. V111.341
bestandig ser man ham sidde . . for-

skanset bag en stor . . Bog, over hvis
Rand hans . . Øjne opmærksomt iagttager
Menneskene omkring ham. Pont. GA. 35.

Forskansning, en. flt. -er. vhs. til for-

skanse. En Leirs Forskandsning. YSO. MO.
\\

(især a) konkr.: militctrt anlæg (oftest:

volde og grave), hvormed et sted (især: en
lejr) er befæstet. Pompejus . . holt det
icke raadeligt . . at vofve et Slag . . men
holde sig inden sine Forskantzninger.J?o/6.
Intr.I.lOO. (Torstenson gik) løes paa de
Danske i forbemældte Skandse, og . . kom
endelig ind i deres Forskandsning og Bat-
tene. Slange.ChrIV.1244. Venderne . . dan-
nede samlede Byer, som de . . søgte at

beskytte ved Forskandsninger og Volde.
Molb.DH.II.313. Tops. II. 313. | t hiUedl.

eU.overf. anv.:Rolb.Ep.I.8. den Dydiges sik-

kerste Forskandsninger imod den Laste-
fuldes Fornærmelser.Eif. FJ_266. han nødte
ham til at opgive denne Skjærmydsel med
Citater og at retirere bag sine Theoriers
Forskandsninger. Chievitz.FG.110.

t forskave, v. -ede. {af VI. for- 2.i

og skave; jf. mnt. vorschaven, ty. verscha-
ben) beskadige ved afskrabning. Han
forskavede sin Haand, Fod. VSO. Det Mø-
bel blev forskavet i Yognen. smst.

W forske, v. ['fmrsga] -ede. vbs. -ning
(s. d.). {fra ty. forschen (oht. forskon, lat.

poscere, kræve)) søge cd faa grundig oplys-

ning ell. kundskab om noget (især en sam-
menhæng, et forhold); undersøge grun-
digt; ransage; nu navnlig om videnskabe-

lig aandsvirksomhed: (søge at) trænge til

bunds i en sag (et fag, en videnskab) og faa
den Mart belyst (udforsket) fra alle stder

(jf. granske, studere); oftest uden obj. ell.

m. efterflg. præp. og adv. Moth.F3.32. Forsk
og du skal see, at der aldrig er opstaaet
nogen Prophet fra Gahlæa.. Horreb.II.314.
stedse skulle (vi) forske, for stedse at for-

staae Sandheden bedre. MynstJtef.62. for-

skende gled (hendes øjne) hen over Skolen.
Etlar.SB.124. 'den mærkværdige Torsk i

Kurven
|
er Gjenstand for hans undrende

Forsken. Bich.1.64. | m. flq. præp. ell. adv.

:

forske ad, (1. br.) JVJens.CT.76. for-
ske efter ^j/.efterforske^. Eic.V.201. jeg
skal . . aldrig forske efter, hvem De er.

Heib.Poet.VI.283. Og han forskede efter
{Chr.VI afvig ) deres Vandkilder, og be-

mægtigede sig dem. Jtt<J.7.7. FeiXb. for-
skel: (SamlDanskeVers.^X.UO). »Man for-

sked i Dybets Indre, i Lysbølgen blaa.

HauchBD.1.284. han anvendte største De-
len af sin Tid paa at bede og forske i de
hellige Skrifter. Goldschm. 11.169. forske
'ud, iinde ved forsken (alm. udforske, jf.
ndf). *Alt har jeg forsket ud og efter-

sporet PoiM.TreD.S.
||

(1. br.) m. obj. »Jeg
10 saae paa Barnet . .

f
Var ene med det,

forskede det gr^at. BeckeJ^ich.78. især m.
(abstr.) obj., d^ angiver genstanden elL maa-
let for en teoretisk undersøgelse: (søge at)

finde ud af; (prøve at) udforske. 'Øm-
me Moderl med dit Øie | Vil jeg forske,

hvad den Høie | Taalte, mig til SaUghed.iJir.
1.66. EBrand.M.201. Ingen Helt besejrer
Tiden, ingen Vismand forsker dens Væsen.
Børd.KK.4.

20 Forskel, en ell. (nu hm dioL) et (Moth.
S306. Høysg.AG.8.9. Feilb.). ['fcorisgæn

FoTskjél. Éøysg.AG.lJi3. skanderet °m. tryk

paa 2. stavelse: Mau.2797. Holb.Paar8.308.
Stub.61. Graah.PT.II.166. jf. PSchulzJ)S.
101. Feilb.I.35.5JVJo6. TfF.4B.V.115. ftt.

(1. br.) -Ic [-isgæl ' a] (MartJ'orsv.lOl. JLan-
ge.BM. 1.246. VilhAnd.AD.232) eU. f -ler

(EHschæhUBrev.142) eU. (nu næppe br.) d. s.

(HolbÆp.IV.eO. Høysg.S.aS"). best.f. flt. -Itnt

X (Heib.Intel.III.270. Edda.XVI.(1921).65).
{glda. d. s.; fra mnt. vorschel; bed. m. Skel,
skille I oftest (i bet. 2 kun) i ent., jf.: „uden
Flertal.« MO.)

i) om det forhold, at to eU.flere ting ikke stem-

mer overens (m.h.t. beskaffenhed eU. størrelse)

;

uoverensstemmelse; difference (1); ogs.:

hvadderbevirkeruoverensstemmelse; def(kende-
mærke, forhold), hvorved noget kan skelnes fra
noget andet; punkt, hvori en ting er forskellig

40 fra en anden. 'En Doctor, og Soldat, som
begge dræbe, slagte,

|
De ere et slags Folk,

jeg ingen Forskiel seer. Holb.Paars.168. de
mange baade fine og grove Forskjel i (o:

i henseende til) Meningen. Høysg.S.a5*. (in-

gen) kunde tænke paa, at nogen væsenlig
Forskjel i Alder . . fandt Sted imellem
dem. Gylb.NovelJIJ.42. (der findes) over-
maade store Forskelle i Henseende til Ar-
bejdets kunstneriske YæTdJ'Lange.MF.91.

sodet gør en forskel olgn., om hvad der
er af vigtighed for en sag, kan forandre dens
udfald olgn. D&H. „Det har han ikke raad
tU." — „Jo, han har vundet i lotteriet for
nylig." — „Ja, det gør en forskel (o: det

er en anden sag)."* \ det gør ingen forskel
i (o: forandrer ikke) rain bestemmelse \ til

forskel fra bardehvaleme er kaskelotten
udrustet med tænder

j
S&B. D&H. | »i.

de ting, som sammenlignes, styret af præp.
60 mellem (især om kvantitative forhold) ell.

paa. saa længe Arvingen er et Barn, er
der ingen Forskiel mellem ham og Træl-
len, enddog han er Herre over alt Godset.
Gal.4.1. hånd selv skal mercke, hvor stor
Forskiæl der er imellem at raisonnere om
en Bestilling, og at forrestaa den.^o^.
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KandstJIlJ. Bauch.MfB.237. der er dog
nogen forskiel paa en Kandstøber og en
lompen Blye-Tækker. Ifoife.Bars.JJ.5. be-
standig at erindre ham om den Forskiel,
der var paa deres Stand og VUkaar. £j<).

VL180. *der er Forskel paa Ven og paa
(alm. blot: og^ Yen. Drachm.T. 165. (sj.:)

(han) kan ikke kjende Forskjel paa Kjær-
nemælk fra (alm.: og) sur Fløde i et fladt

Mælkefad. Sc/iancZJi^. 559. f m. præp, af:

Forskiellen af min og en andens Læsning,
Faculteter og Sandser . . giør Forskiellen
af vore Domme. OeconT.V.79. || talem. og
ordspr. der er forskel paa kong Salomon
og Jørgen hattemager, se Hattemager, (jf.

:

der er forskel på en lort og en eggekage
(ofl.) Moth.S305 samt lign. udtryk hos Mau.
1.247. Feilb.). der er forskel paa fisk,
se I. Fisk 4.2. (jf.f: der er forskel på skåle.

Moth.S305).
II

spec. (mat. og Y) om diffe-
rencen (2) mellem to talfstørrelser), der var
uenighed om prisen; men til sidst bestem-
te de sig tU at dele forskellen I S&B. der
er kun en ringe forskel mellem de to kan-
didaters stemmetal

i

2) (nu kun i faste forb., se ndf.) frem-
hæven af uoverensstemmelserne ml. forsk, ting;

skelnende aandsvirksomhed; distink-
tion (1.1). de fuldkomne (som) have for-

forb. m, nægtelse: behandle paa samme
vis. (gud) giorde ingen Forskiel imellem
os og dem (o: mellem jødekristne og hed-
ningekristne).ApG.15.9. mon dog ingen For-
skiel skulde giøres paa Rangs Personer^
og Borger-Folk i det andet Lit? Holb.Bars.
III.2. *Døden giør ei Forskiel . . paa Kon-
gen

I
Og Betleren. Oehl.DM.106. man maa

aldrig gøre forskel paa børn, det ene maa
10 ikke faa mer end det andet

j

3) (dial.) mening; anskuelse. Feilb.

forskelle, v. ['frnrisgærs, fmr'sgæra]
-ede. vbs. f -ning (Moih.Conv.Ul). (ænyd,
d. s.; fra mnt. vorschelen ell. afl. af For-
skel; sj.) 1) trans.: gøre forskel paa; ad-
skille (4.1). ord . . af hvilke tu og tu skri-

ves éns, og kan ikke paa nogen beqvæm
maade forskjælles ved bogstave, endskjønt
de haver ulige mening. IIøysg.2Pr.l7. alt

20 dét, der forskeller Mennesket fra et . . Dyr.
HKaarsb.TrangeStier.(1899).2]2.

\\
{muligt

dog et andet ord; jf. glholl. verschOden, for-
sire (et vaabenskjold), samt forskælle) spec.

:

fremhæve ved særlige kendetegn, prydelser
olgn.; udsmykke, at forskelle med farver.
Moth.S308. ogs. (i videre anv.): farvelægge;
illuminere, at forskelle et landkort. swsf.

2) intr.: være forskellig (fra), saadan
forskieUe Menneskene i et Land, og man-

søgte sind til forskiel (1819: til at skielnej 30 gen Gang Brødre af en Faders Huus, i

imellem got og ont. Hebr.5.14 (Chr.VI). f
særlig forstaaelse: EUers skal ingen forhol-
de sig for længe fra Naderens Sacramente,
som veed med god Forskiel, hvad det er
at annamme og bruge Herrens Legem og
Blod. DL.2—5—26.

|I
nu kun i faste forb.

m. overgang til bet. 1: uden forskel, uden
at fremhæve ell. undtage nogen af flere; i

flæng. Moth.S305. at mistænke alle uden

deres Skiønnen og Dømmen. OeconT.VI.
123.

II
upers. det forskeller lit eller intet

(0: der er kun ringe forskel). Moth.S308. Det
forskieller kun lidet i, at de jo ere lige
høie.VSO. Hvormeget forskieller der ?smsi.
forskellig, adj. [fmr'sgæl'i; prov. (jy.)

fmrisgel'i] adv. -t ell. (f) -en (VSO. Mynst.
Betr.1.66). (jf. ænyd. forskellelig; afl. af
forskelle ell. Forskel; m. h. t. bet.-udviklingen

FoTskie]. Ew.VI.267. Alle Udgivter uden 40 smZ. <y. verschieden og adskillig; jf. Rahb.
Forskiæl, følgelig ogsaa Lehningen, be
regnes demåi. MR.1774.561. *Uden For-
skiel Folk og Frænder,

|
. . jeg slog.Grundtv.

Krøn.41. isæriudtr. (det) er (mig) uden
forskel, (det) er (mig) ligegyldigt, (daaren)
haver end ikke med ret Sands begrebet,
hvad det er at have, og det ikke at have,
det var iligemaade uden Forskjel for ham.
Sir.20.17. „Saa lad det blive ved Bestem-
melsen, at (festen) staaer hos mig."
mig er det uden Yoxs\s.]e\.'* IIFEw.JF.I.
191. hvordanne de fordum vare, er mig
uden Forskel (1819: vedkommer mig ikkey.

Qal.2.6(1907). Feilb. gøre forskel, skel-

ne; distingvere (1) (ofte i forb. m. mellem
ell. paa, jf. u. bet. 1). brændte Bygkorn,
som man paa Thee-Huusene skiænkede
for Caffé, efterdi Folk ingen Forskiel end-
da kunde giøre paa Smagen. IIolb.Ep.II

Min.1795.L150)

1) (først henimod midten af 18. aarh., for-
trænger efterhaanden det ældre adskillig) jf.
Forskel i: uens ell. uoverensstemmende
i art. 1.1) som adskiller sig ell. kan ad-
skilles fra noget andet; som ikke er iden-
tisk med ell. ligner noget andet. Eilsch.

Term.20. I hver Draabe Vand findes for-

skiellige og mange Insekter, bevæbnede
Ja 50 med Horn og Knibere. Suhm.II.83. at to

Ting ere forskjellige . . vU sige, at enhver
af dem er Noget, som den anden ikke
er. IIeib.Pros.II.132. jeg hørte af de meest
Forskjellige, hvor afholdt hun og Børnene
vare. HCAnd.XII.364. Rødspætteyngelens
Hyppighed (varierer) i vore forskellige

Farvande i forskellige Aar. Drechsel. (Na-
turensV.1912.214). || efterfulgt af præp. fra.

•Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
|

62. Bierget laae saa nær ved Gothenborg- 60 Imorgen bliver meget forskjelhg fra Idag I

Heib.Poet.IX.eO. (værelset) var saa velgø-
rende forskelligt fra de nummererede og
uniformerede Hotelrum. Pont.LP.VII.16.H
m. underforstaaet sammenlignings-led: af-
vigende. Ironien . . røber (Anatole France)
som aandelig Ætling af Renan. Men Iro-

Fæstning, at mand kunde kiænde og giøre
Forskiæl paa hvert et Menniske. -SZan^'e.

ChrIV.1235. Oehl.T.203. S&B. nu især: be-
handle (to ell. flere personer) paa forskel-
lig vis (saa at den ene af parterne faar
mindre end den anden ell. forurettes); ofte i
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nien hos France er trods Slægtskabet af

meget forskellig Art.Brandes.X VI.194. Der
hørtes dog i Frankrig en noget forskellig
Opfattelse af Kongedømmet, og den kom
fra . . Fénelon.JohsSteenstr.SU.79. 1^) af
uensartet præg ell. karakter; mangeartet;
mangfoldig; skiftende. Vi har deri en
meget forskiellig Smag. VSO. Disse to Per-
soner havde vel eens Duelighed, men en

det Socratiske og Det, som gaaer videre,
er tydelig n6k.Kierk.VII.178. YilhThoms.
Afk.III.319. 2) (sj.) tU forskellig 2. der var
Liv og Færdsel . , paa Broen; Vogne og
Ryttere joge midt ad den, og paa begge
Sider (o : paa dens fortove) var der en stor
Forskjellighed af Vandrende (o: gik der
mange fodgængere). HCAndJX.30.
t Forskels-das« en. [2] (bibl.) den

forskiellig Lykke. smst. 'Fra Dronninge- lo dag (dommedag), da de gode skilles ud fra
stolen . . kan man see, I Naar Luften er
klar, til forskjellig Side

| To andre Klinter
af samme Kride. Eeib.Poet.VIII.263. Ja,

Frøken, Smag og Behag er saa forskjellig.

ALAmesen. Et Reise-Eventyr. (ndg. 1889).46
(jfu.Behagsp.173"). I glat Sats fore-
kommer det hyppigt, at Ord og Linjer
grupperes paa en fra fortløbende Sats af-

vigende Maade . . Denne Gruppering sker

de onde. om de døe snart, skal de dog
ikke have haab, og ey trøst, naar forskiels-
dagen skal være (1871: naar Afgjøreisens
Dag kommer). Visd.3.18(Chr.VI). O -los,
adj. [1] (der er ikke) Tale om, at sammen-
arbeide forskjellige Folk saadedes, at de
forskjelsløse skulde gaae op i hinanden.
Eofoed-Hansen.F.42. Maalet er at smelte
sammen, ikke med det forskelsløse Alt

enten ved at anvende forskellig Indrykning 20 eller Intet, men med Jesus. VilhAnd.BT.
eller ved . . Rækkesats. Selmar.^99. Q (restau

rations-spr.) om uens belagt smørrebrød. Seks
med forskelligt og en Flaskeøl. Bergstrøm.
M.67. H som adv. Man taler forskielligen
om hans Opførsel; somme rose, andre
laste den. VSO. 'ForskieUigt deelte Himlen
sine Gaver. Oehl.P.272. (Anatole France)
optræder i disse to Afsnit (af sit littercere

liv) saa forskelligt, at man kunde sige, der
er to Francer. 5rande8.ZFJ.199.

2) (< MO.) som ubestemt mængdes-adj.;
især i ilt: temmelig mange; flere; visse.
Levin, konen . . nødte mig (hver gang) til

at drikke forskellige kopper kaffe med
sigtebrød. ^DJø7^.jBJS.iOi. som Følge af
forskellige TBh.Ludv. H sjældnere i (intk.)

ent.: noget; et og andet, han havde den
Uvane at komme hjem tU Minna med for-
skelligt antikt Husgeraad af Jern, Messing,
Tin og Kobber. Buchh.UH.69.
forskellis- > * ssgr.(især GJ^ af for-

skellig 1 ; foruden de ndf. anførte ssgr. kan
nætmes: -farv et,-form^et, -kønnet (Lan-
ge.Flora.xxxv). -artet, adj. (jf. u. arte 5^.

Hun var . . ikke ufølsom for denne Ver-
dens forskjeUigartede og fristende Ind-
tryk. Erz.(Vintergrønt.l866JoO). I Vinlan-
dene kender man ikke tU den Skik at
blande forskelligartede Vine sammen.
Schand.O.II.34. jf: deres Naturers For-
skelligartethed udelukkede i Virkelig-
heden al dybere Fortrolighed. Ponf. LP.
VII.17. -bladet, adj. (bot.) omplante med
ulige dannede blade. Drejer.BotTerm.154.
LandbOJV.oOl. -sore, v. [-igo-'ra] (1. br.)

den ene og samme første Betragtning (er)

paa de forskjelligste Maader bleven be-
kræftet, forskjelliggiort fra Slægt til Slægt.
Eierk.IX.148. smst.XII.336. -hed, en. 1)

114. -Ti«, adv. [1] (sj.) som modsætning til

ell. til forskel fra noget. HøysgJS.Z3'>.
tH Forsker, en. flt. -e. (fra ty. forscher)

til forske: person, som anstiller en (nu især:
videnskabelig) undersøgelse. Moth.F332. Chri-
stopher den II. i hvilken mange Forskere
i vort Lands Historie have meent at finde
Kong Christian den Ites Yailader. ESelsk
Skr.VlII.333. Forskerens objektive Liden-

30 skab. Eierk.VII.501. den berømte Forskers
(0: Darwins) . . Bog „Om Arternes Op-
rindelse." Schand.TFJI.397. Rørd.GE.219.

II
hertil bl. a. Forsker-aand (Ing.RSE.VI.

166), -blik (sa.DM.9. Aarestr.313), -glæde,
-kløgt, -lidenskab, -trang (VVed.(DagNyh.
^ysl913.1.sp.l)), -eje (MO. GjelJRJ.9) ofl.

O Forsker-inde, en. (1. br.) som fem.
til Forsker. Dronning Marie Sophie Frede-
rikke, den danske Kongesagas fortroligste

40 Forsker'mde. Ing.EE.1. 1.

forskertse, v. [fmr'sg^rdsa] -ede. (fra
ty. verscherzen, egl.: ødelægge, miste ved
spøg, letsindighed, se Skerts, skertse ; nu lidt

gldgs., jf : „taber sig mere og mere." Levin.)
især m. abstr. obj.: miste ved uagtsomhed eU.

uforsigtighed; sætte over styr; forspilde,
*Min Naade haver, som min Strenghed,
sine Skranker;

|
Hvo hin forskiertzer, faaer

at lide hvad der vanker. Graah.PT.II.95.
50 Ved hvilke Midler opnaaes, ved hvilke

forskiertses, og ved hvilke befæstes (lyk-
ken) lettest? Ew.VIJ93. Karise-Gaard og
Gods var . . som et forskjertset Lehn over-
draget tU . . Radulph. Ing.VS.1.8. et Men-
neske forskærtser sin evige SaUghed.JK^terA:.

VII.336. hun havde jo selv forskærtset
sin Ret tU Barnet. AndNxJ)M.IV.106.
For-skib, et. J, boven og den del af

skibet, som er foran fokkerøstet (jf. I. Bat
til forskellig 1. I.1) det at være forskellig; «i 2). Moth.S283. SøLex.(1808). Bugsprydet
uensartethed. Eilsch.Term.20. Forskiellig
heden af disse tre smaa Stykkers Indhold
og Form. Ew.VIII.7. JakKnu.G.223. \Jl)

(især i flt.) d. s. s. Forskel 1. *der imellem
Godtfolks Organismer

|
Er en Forskjellig-

hed.Erz.D.III.ol. ForskjeUigheden mellem

begyndte allerede at dingle, og hele For-
skibet havde jo ogsaa faaet sin Bekomst.
Drachm.SSJ.00. grundstøde med Forskibet
Scheller.MarO.

t forskibe, v. -ede. {cenyd. d. s. (For-
ordn.(Evartudg.fl6l639§4); jf.ty. verschif-

V. Rentrykt "/s 1923 68
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fen) sende (bort) paa sTcib. At forskibe
sine Varer til fremmede Steder. VSO. Sol-

daterne bleve forskibede til America, smst.

f'orskikke, v. [fwr'sgiga] -ede. vbs.

-elsc (Moth.S302. VSO.). (glda. d. s.; efter

mnt. vorschicken, jf. ty. verschicken) I) f
om øvrighed olgn.: foreskrive; fastsætte

(jf. beskikke Lz). Hånd skal stundum præ-
dike paa nogen forskikket Tid..DL.2—20—8. 2) (nu kun dial.) sørge for, at nogen
ell. noget kommer til et vist bestemmelsessted;

sende (jf. beskikke 2.i^. naar (præsten)

indviet er, skal Superintendenten med sit

beseglet Brev forskikke hannem til Prov-
sten. sms<.5—5—5. smst.6—17—35. Under-
saatterne (skulde ikke) have Aarsag til at

forskikke deres Ungdom anden stæds hen
for at oplæres. Slange. ChrlV. 207. Lader
os . . forskikke ham paa en . . Rejse. Blich.

11.125. Feilb.

t forskimle, v. -ede. (ænyd. d. s.; efter

ty. verschirameln) blive ødelagt af skimmel;
skimle. vAph.(l?64). Osten staaer og for-

skimler i Spisekammeret. VSO. ||
part. for-

skimlet som adj. Een er for gamle Sager,
og holder meere af et forskimlet Haand-
Skrift . . end af alle nye Opimdelser. Eilsch.

PhilBrev.xxiv. billedl.: Der er visse roman-
tiske Dyder, som alle kloge Folk ere blevne
enige om at lægge tilside (fx.:) altid at

sige det, man meener . . aldrig at smigre
(osv.). Den unge F. . . fandt til sit Van-
held Behag i disse forskimlede Dyder. Ew.
V1.172.

tfl Forskning^, en. vbs. ftZ forske: den
virksomhed at forske; især om videnskabelig

undersøgelse og granskning. Moth.F332.
VSO. (astronomen har) holdt sine Studier
skjulte, og hemmelig vaaget her om Nat-
ten ved sine Yovsk.nmgQT.lng.VS.1.77 . Hrz.
D.I11.196. En stor Del af den æstetiske
Forsknings (Brandes.E.9: Studiumsj Op-
gave . . har været at anrette Storkens
Køkken paa Rævens Bordstel og omvendt.
Brandes.IV.2. KLars.AH.119.

I. For-sko, en. 1) [V.l.i] (sko.) den
forreste del af en sko (jf. Bagsko 2). Sko-
magb.57. 2) [V.I.2] sko paa forbenet af en
hest (jf. Bagsko 1). Moth.S321. MR.1832.
95. Paa Bagskoen (o: en hestesko) er der
en lUle Hage forefter, den kalder vi Op-
taaen. Forskoen er altid rundere. Drachm.
PV.21. II. -sko, V. [V.1.2] C„ofte udtales
Ordet med Tonen paa Ordets sidste Led."
D&H.) beslaa forbenene paa en hest.

Hestene ere blot forskoede, men ikke bag-
skoede. VSO. MO. D&H. (jf. m. forsko;.

III. forsko, V. {af VL for- (5) og sko,

jf. glholl. verschoeyen, ty. verschuhen ; nu
næppe br.) sko;beslaa (en hest). Moth.S324.
For-skole, en. [V.2.3] 1) O forbereden-

de studium ell. uddannelse til et fag. Gym-
nastiken. Krigerens Forskole.Engelst.Forsv.
246. Panteismen er en teologisk Forskole,
der maa gennemgaas af enhver, der skal

komme tU en sand religiøs Ladsigt. PMøll.

11.214. (Goldschmidt) var uden al viden-
skabelig Forskole. Brandes.II.467. Vintren
over havde han ligget hjemme og „gjort
Bestik" hos Kaptajnen. Det var Forskolen
til næste Aar, naar han . . skulde paa den
rigtige Skole i Hovedstaden. DracAm.PF.
84. I Danmark, hvor vi i Trediverne fik

indført vore Provinsialstænder efter preus-
sisk Mønster blev disse faktisk en vigtig

10 Forskole for den fri Forfatning. AFrii8.B.
141. 2) forberedelsesskole; spec. (skol., emb.,

mods. Pogeskole; en for de yngste børn i

en landkommune beregnet skole, som udgør
et fast led i distriktets skolevæsen. LovNr.55
'°/sl892.§l. Sal.WIII.509. -skonnert,
en. J^ forreste gaffelsejl paa en skonnert.

Sal.UX.321.
forskorpet, adj. [fcor'sgmr&a^] (jf.

ænyd. forskorpet, glda. forskorpnet; sj.)

^overtrukken m. en skorpe, (billedl.:) Det
er Grunden tU, at jeg lever endnu — saa
temmelig bevaret, forskorpet i Tidens Løb
— og, at jeg . . gemmer et Krater, en
uforklarlig Funke Ild. SophClauss.L.190.
forskraale, v. [fcnr'sgrå-la] -ede ell.

(sjældnere) -te. {af VL for- 2.1 og skraale;
dagl^ refl.: skade sig (fx. blive hæs ell.

træt) ved at raabe, skrige ell. græde for
meget (jf. forskrige). Moih.S344. Han hav-

30 de nær forskraalet sig ved at raabe efter

dem. FSO. MO.
||

j^art forskraalet som
adj. (jf. forbrøl(e)t, forgrædt;, „lad os saa
faae en Sang endnu 1" — „Aa nu er jeg
saa forskraalet." Hostr.T.148. „Plager Fan-
den dig. Tøs?" spurgte Mosekaren stilfær-

digt og søgte at løfte det forskrålte lille

Ansigt fra sit Skød. JRørd.j?^.5. jf.: Jeg
anser hele dette Væsen for en af de stør-

ste Forbrydelser, som en kortsynet og for-

40 skraalet Patriotisme har udpønsket. Aakj.
VB.171.
forskrabe, v. [fcor'sgra-'ba] -ede. {af

VI. for- 2.1 og skrabe; 1. br) beskadige
ell. ødelægge ved at skrabe. Da hangleed
paa Trappen, forskrabede han sit ene Been.
VSO. Imidlertid havde hans Hund aldeles

forskrabet Malingen paa Hr. Petersens Dør.
Tops.I.183.

t forskrammereret, part. adj. {om-

50 dannet af ty. (dial.) sich verschamerieren,
forelske sig i; afl. af ty. scharmant, fr. char-
mant, se charmant) t forb.m.i: forelsket
(i); forlibt (i). Hånd er gandske forliebt

i hende, og hun er ligesom forskrammere-
red udi ham i mine 'YacakkBT.Holb.Vgs.

(1731).1.7. Bersabea Guld Peltz . . hvor
udi Kong David blef saa Forschramme-
reret. Phønixb.TC.I.Nr.10.3.
forskrammet, part. adj. [for'sgrBm'-

60 Qt] {af VI. for- 2.3 og skramme; /. br.) be-

skadiget ved ell. bedækket med skrammer;
skrammet. Moth.S344. Han er ganske for-

skrammet i Ansigtet. VSO. *Du kjende
skal, hvorlangt Din Arm, forskrammet

|

af Buestrængen, rsékker. MHamm.Sak.7.
For-skrut, en ell. f et (Brors.se. Cit.



837 Forskriftbog forskrive

17394BomKSamlmger.y^l910)M)). ['fmr-

jsgrefd] HeysgAGJ26. (sj. Poreskrift GV
Hanstn. OldkirJeens Nadveroffer. (1893). 26).

{vbs, til foreskrive og I. forskrive; cenyd.

i «.; jf. mnt. ty. vorschrift) 1) (jf. foresfai-e 2) mønster til at skrive afell. skrive
efter; især om bogstaver, linier osv. tU efter-

ligning ved skriveundervisning. Moth.S363.
Det er tienligt, at Børn har . . en Forskrift

at lære Bogstaver efteT.TullinJII.209. ,Sæt
dig hen og afskriv mig blot disse tre Li-

nier 1* . . Anton . . stirrede paa den under-
lige Forskrift. Det var en Vognmands-Reg-
ning til PostcontoiretJ^M^J^^J^.63. JakKnu.
LU.42. en del tydelige afskriverfejl, som
vidner om, at skriveren ikke har forstået

sin lOTski\h.MKrist.(Earp.KrJLXXi). 2) (jf.
foreskrive 3a^ hvad der tjener som rette-
snor for ens optræden ; regel; lov-elLpligt-
bud; ogs.: befaling; ordre, (jøderne) skul-
de holde disse to Dage efter deres For-
skrift og efter deres bestemte Tid, Aar
for Aar. Esth.9.27. efter Religionens og den
naturlige Billigheds Forskrifter.£ir. rl.i^5.
Kierk.IX.272. du kalder mig Fætter og
siger . . Du til mig . . Kan du nu huske
alle de Forskrifter, som ieg har indpræget
^g? Hostr.ML.49. (sønderjyden Ahlmann,
1809—1890) har formet det bekendte Le-
sen: ,Vi er Danske, vi vil forbUve Danske,
vi vil behandles som Danske, og det efter

Folkerettens Forskriiter."RosendalJ)JL14.
Herrens Bud og Forskrifter (1819: Anord-
ningery. Luc.l.6(1907). | (jf. foreskrive 3.2,

L forskrive 2) om en lages anvisninger m.
h. t. diæt, pleje olgn.: Jeg kjender min Sal-
ve; den er efter Henrik Harpestrængs For-
skrift. 7n^.£Jtf.J.7i. H. paatog sig ialfald

saa vidt muligt at sørge for, at de lorskjel-

lige Forskrifter, der blev givne, blev efter-

levede. TopsJlJ272. 1 (L wr.) om en kogebogs
omvisninger: ChMouner.Brød/1821)J.83. 3)

(jf. I. forskrive 3^ f skriftlig forbøn;
anbefalingsskrivelse, (hertugen) hafde
formedelst Kongens Forskrifter baade tU
Dronningen af Sverrige o^ General Ban-
ner, endeligen erholdet den Tilsagn, at

hans Lande skulde intet fiendtligt veder-
iBies.Slange.ChrIV.949. Forskrift-bog,
€n. [1] (skol.). Jeg lærer saagn aldrig at

skrive. Jeg skriver jo endnu i Forslmft-
bog som de otte Aars Unger. ^an^. Fa.
225. forskrirts-mæssijgr, adj. [2] (i3

<ZZ. emb.). MB.1852J.05. en Staldunderoffi-
cer . . er ansvarlig for, at Hestene altid

ere godt passede, at Staldtjenesten fore-
gaar paa forskriftsmæssig Maade. Tjeneste-
regl.119. Skyderegl.85.

forskrige, v. [f(or'sgri'(q)8]p*'frf.-skreg;

part. -skreget eU. (fk., nu 1. Ur. i rigsspr.)

-skregen (Moth.S3o4). (af VI. for- 2j og
skrige; j/.<y.verschreien; l.br.) refl.: ska-
de sig (fx. blive hæs ell. træt) ved at
skrige (jf. forskraale^. Barnet forskreg sig
saaledes, at det fik et Brok. VSO. MO.

|j

part. forskreget brugt som adj.; om per-

son: MothjS354. Feilb. om stemme oHgn.z

Stemmen var noget forskreget af Over-
anstrengelse. ERenrichs. MF. II. 390. jf.:
nogle Dilettantpoeter . . vilde kvidre vi-

dere i vel kendte og forskregne Melodier
Schand.OJI.ol.
L t for-skrive, v. vbs. -€lse (s. d.), jf.

Forskrift {ænyd. d. s., glda. forskreffuen,
-skriffuen i bet. 1; egl. sa. ord sam fore-

10 skrive, men ofte sammenblandet m. U. for-

skrive) 1) (jf. V. for- 2j.) d. s. s. foreskrive

1; vist kun i part. forskrevet som adj.:

nævnt i det foregaaende; ovenfor nævnt,
omtalt, forskrevne Terminer (o: de i 5—
14—1 nævnte). DL.5—14—2. MBJ739.709.
„Bruges . . undertiden." FSO. ogs.: oven-
for eU. tidligere bestemt eU. fastsat,
(skriverne) skulle have een hver sin Ting-
eller Raadstuebog, eller Protocol . . De

20 skulle i forskrevne Bøger, eller Protocol-
ler . . indtegne alt hvis tU Tinge (forefal-
der). DL.1—8—3. 2) m. h. t. lægemiddel, kur
olgn.: d. s. s. foresfaive 3j. Derfor pleier
da ogsaa mangen en Læge at forskrive
sine blodrige Patienter en streng Diæt
TodeJST.II.63. (lægen) forskrev ham . .

koldt V2uad.Kierk.XJ41. 3) (vist afl. af For-
skrift 3, )/. mnt. vorschriven » sa. bet. samt
ty. verschreiben) betegne (skriftlig) som skik-

30 ket til noget; give (skriftligt) vxdn^byrd; an-
befale (skriftligt). Superintendenterne maa
ingen til noget Præstekald forskrive . .

før end Personen af den, som Rettighed
haver at kalde, bliver hannem tilsent at

overhøris^i^

—

17—15. da skal hånd (som
er kaldet til sognepræst) først forskrivis til

Superintendenten, og sig for hannem an-
give. smsl.2—3—6. (du) &)m er forskreven
til at straffe i belejlige tider (1871: du,

40 som er i Straffedommene optegnet for de
bestemte Tider;. SirA8J0(Chr. VI).

IL forskrive, v. [føir'sgri'va] forskri-
ve. Høysg.AGJ.26. præt.-iknr; jMzrf. -skre-
vet eU. (i fk., nu især som adj. eU. i pats.)
-skreven (som intk. eU. efter liave (nu næp-
pe br. i rigsspr.): Eilsch.Term.24. BrorsJBO).
vbs. -else ell. -ning (s. d.). {glda. forskriffae;
efter mnt. vorsclmven (ty. verschreiben))

1) (jf. Yl. for- 1) t sende bort (ved skrtft-

50 lig befaling), t.l) om embedslig bortfjer-
nelse, at nand i saadant Kongens Kald
er forskreven, at hånd derfor ikke kand
møde. DL

J

—10—1. I^) (gennem mnt. ty.

fra lat. proscribere; .1 ældre Skrifter."
VSO.) forvise; sende i landflygtighed,
billedl. : de forskrive alt det ægte komiske
fra TheatretJ^dBosenstGJhamatiskJoumaL
1771.372.

2) (jf. VL for- 1; indgå a skriftlig for-
så pligtelse (til at give en anden noget); over-
drage skriftligt; afstaa (fvidsiændigt)
til en anden. 2.1) (nu 1. br.) trans, (han lo-

vede) at ville forskrive (1871: lovede . .

ved en skriftlig Forpligtelse^ ham andre
150 centner (sølv). 2Makk.4.9(Chr.VI). spec.

(iscerjur.): overdrage som underpant elL

53'
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ved testamentarisk (sær)hestemmelse.
Iligemaade maa og Faderen forskrive

Sønnen, eller Daatteren, Bygningen paa
samme Gaard. DL.5—4—6. *0m man ved
Landsting skulde end |

Sit Gods til Pant
forskrive. Falst.68. Et forskreven Pant.
Eil8ch.Term.24. han agter at forskrive sit

hele Bo . . til hans afdøde Søsters Børn.
Hrz.XVIII.109. billedl: *Alt mit, det vil

jeg evig dig (o: Jesus)
\ TU Eyendom for-

skrive. Srors. ^8. Atter og atter maatte
(skøger) i [Helsingør forskrive Ørene til

Kagen eller Kroppen „til en Sæk". HMat-
thiess.DK.95.jf. bet. 2.2 slutn.: »Til Mørket
før jeg min Sjæl forskrev,

|
Før mig slig

Gunst skulde hinde. Ing.VSt.275. han var
i Færd med at forskrive sin Sjæl og Sa-
lighed til et ondt Væsen for Penges Skyld.
Hauch.lII.160. 2.2) refl.: (skriftlig) binde
ell. forpligte sig. at forskrive sig til no-
get. Moth.S357. Høysg.S.87. m. flg. inf., dels

f uden forbindende præp. : (hertugen) hafde,
for at see . . sit Land forskaanet fra Plyn-
dring . . mottet forskrifve sig at betale .

.

46000. Rigsdaler. Slange.ChrIV.1300. *Jeg
mig kraftig vil forskrive, | Evig at for-

blive din. Brors.36. dels (nu 1. br.) styret af
præp. til: dyre Forpligtelser, hvorved unge
Mandfolk forskrev sig til at elske evig de
Fruentimmer, som de kort efter foragtede.
JSneed.(Rahb.LB.I.500). Jeg forskrivermig
til, at give hende noget vist aarlig. BHBech.
DetungeMenneske efterModen.(l786).l 6. Han
har forskrevet sig til at betale Gielden i

fire Qvartaler.FSO.
||
give sin sjæl i en

andens vold; især i forb. som forskrive
sig til fanden. Ja du est vel undskylt
at tale om Christendom; Du saasom har
forsvoret Troen og forskrevet dig til Fan-
den med dit eget Bloå. Holb.Hex.IV.10.
VSO. det naive Aktstykke hvormed en
lille Skomager i Odense Aar 1634 forskrev
sig til den Onde, dreven af højst beskedne
Krav til Livet. FOhrt.Trylleord.(1922).125.
(sj.:) *sig kiækt forskrev fra Gud

|
Den

salig Doctor Faust til Fanden. Bagges.II.
239. billedl. : Du har forskrevet Dig til mig,
som Doktoren til Fanden. JPJac.II.294.
Forskrevet har vi os allesammen til de
slemme Magter — Du til Natten og Me-
lankolien — jeg til Samfundet og Ved-
tægten. Drachm.F.1.442.

3) (især Gi) jf. VL for- 2.1. 3.l) skrive
fejl. II

(l.br.) refl.: PSchulz.DS.40. Af Uagt-
somhed har jeg forskrevet mig nogle
Gange.FSO.

II i>ar<, forskreven som aaj.;

om bogstaver, ord, tekst olgn. den tredie
Post maa være forskreven, eller det maa
være Fransk; thi var det Latin, saa for-
stod jeg det nok. Holb.Er.1.2. Pavebreve-
nes Navneformer ere næsten i de hyp-
pigste Tilfælde forskrevne. JohsSteenstr.IS.
6. Texten er forskrevet, men Sammen-
hængen viser Meningen. JiiJeifc.^/XcB^^e-
midlernesHist.(l 91 7).94. Ordet er forskrevet.
D&H. 3.2) (sj.) skade ved at skrive for

meget; refl.: mange af vore Forfattere for-
skriver sig. D&H.

4) (jf. VI. for- H) t m. h. t. skrivematerialery.

papir olgn.: forbruge ved skrivning,
vAph.(1759).

5) egl.: skriftlig forlange; give or-
dre om at tilvejebringe. 5.1) m.h.t. va-
rer olgn.: forlange skriftligt; bestille
skriftligt; skrive efter; især om bestil-

10 Ung fra fremmede lande ell. fra en fjernere

egn af landet (jf. forhente). Dog skal ikke
være formeent, at mand jo tu sin egen
Brug maa forskrive fremmede Almanaker
og Caiender. DL. 2—21—5. at forskrive
fremmede Vahrer for at selge dem igien.

Holb.llJ.IV.6. (jeg fandt) paa nye (moder)y
foregivende . . at jeg havde forskrevet
dem lige fra Fax\s.Ew.VI.102. det (er)

Skik og Brug, at man i Provindserne for-

20 skriver Alting fra Hovedstaden. Heib.TR.
Nr.123.3. Han var den Første, der indførte
at forskrive sine Klæder fra Kjøbenhavn.
Bergs.GF.1.254. Ludv.

||
(spøg.:) man kand

exprimere sig udi de fleeste Materier uden
at forskrive fremmede Gloser fra andre
Stæder. Holb.Anh.6*: *Vel føres fra frem-
mede Lande herhid

|
Ret meget, hvorved

vi oplives, |
Men Latter, saa sund som

ved Holbergs Vid, | Kan ikke med Posten
30 foTskTi-ves.Wilst.D.1.65. 5.2) m. h. t. personer:

hidkalde skriftligt, der var ey saa lang
Tiid til, at mand kunde forskrive een an-

den (o: gejstlig til at forrette en vielse).

Æreboe.130. || nu kun (jf. bet 2.1 ; 1. br.): ind-

kalde fra udlandet ell. en fjernere egn af
landet; indforskrive. Hånd udrettede der
skiønne Ting, anlagde et Academie, for-

skrev lærde Mænd.Gram.(KSelskSkr.11.92),
•Fra bitterlige Jylland, Faer!

|
De Dem

40 en Karl foTskTive.Wess.96. (han) forskrev
med store Omkostninger de dueligste Læ-
rere. PMøll.1. 296.

II t sammenkalde (tit

et møde olgn.). (kongen) havde forskrevet

en Rigs-Dag tU Kiøbenhavn for at raad-
slaae om den forestaaende Svenske Krig.
Holb.DH.II.39. Borrebye.TF.755.

6) (nu 1. br.) refl., efterfulgt af præp. fra:

skrive sig fra; hidrøre fra; stamme
fra; datere sig fra. Om de have deres

50 Beretninger fra første Haand, eller hvorfra
de forskrive sig?Eilsch.F.139. (jættestuerne)

forskriver sig fra . . Folk med særdeles
Legems -Klræfter. Grundtv. Saxo. 1. 11. den
første Lyd forskrev sig fra Studenten, der
logerede ovenpaa.Blich.II.354. Et over
hele Mønten gaaende Kors forskriver sig

fra Christendommens Indførelse. CTJør-
gensen.DanskeMønter.l448-1888.(1888).39.

I. t For-skrivelse, en. {ænyd. d. s.,

60 ogs. i andre bet.; egl. vbs. til I. forskrive^
til I. forskrive 3 (jf. Forskrift

3J:
skri-

velse, hvori man giver nogen et (fordelag-

tigt) vidnesbyrd ell. gaar i forbøn for ham;
anbefalingsskrivelse; skriftlig forbøn. Præ-
sterne maa ingen . . Trøgle-Breve give
nogen, men alleeniste een Forskrivelse til
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Øvrigheden om deris Nød og Trang. DZ.
2—11—4. Hertug Christian . . bad om Kej-
serens Naade; med hvilken hans Ansøg-
ning følgede hans Broders og Kongens
Forskrifvelser baade til Keyseren og Ge-
neral Tilly. Slange.ChrIV.534.

II. Forskrivelse ell Forskriv-
ning, en. flt (e)r. {ænyd. d. s.; vbs. til II.

forskrive, ogs. m. mere Iconkr. bet. H formen
Forskrivelse bruges nu næsten hm i bet. 2)

1) (især jur.) ^iZ II. forskrive 2; ogs.konkr.:

dokument, hvorved man indgaar en forplig-

telse til at afstaa noget, haver nogen Cre-
ditor den Afdødis Brev . . da bør Arvin-

feme at efterkomme hans Forskrivelse.
)L.5—2—83. Holb.DNB.520. Holder den

Pantsettendis ikke sin Forskrivning
med Rentens Erleggelse i rette Tide. DL.
5—7—8. Adelen klagede, at (Christoffer II)
ikke holdt hans Hr. Faders Brev og For-
skrivning paa Gield eller Pandt. HoU).DH.
1.401. Den forlangte Sum blev mig strax
. . udbetalt, selv uden Pant og mod min
blotte Forskrivning. In^.EF, lii. 55. hvis
Prindsen . . ikke inden trende Solemær-
ker havde betalt sin Forskrivning (o: vek-

sel). CBemh.XI..363. Blot haaber jeg, at jeg
til den Tid vil have betalt det sidste Af-
drag paa en Forskrivning (o: et gældsbe-
vis). Drachm.F.11.266. H m. h. t. sjælen, hvad
har I Karle med Himlen at bestille, som
ved Forskrivelser engang for alle har
sagt jer derfra. Holb.Hex.IVJ.0. ThieleJII.
206. Man taler om at forskrive sig til den
Onde . . at man ved en saadan Forskri-
velse tUlige kan vinde at blive elsket af

Menneskene . . det glemmer man at tale

om. Eierk.IX.123. en Forskrivning, i

hvilken en ung Student afstod Fanden sin
Sjæl mod en Sum af 100,000 Rigsdaler
aarhg. Brandes.1.57. Det skulde vel ogsaa
nærmest kun være i Tankerne, han havde
udført denne Forsværgelse eller Forskriv-
ning til den Onåe. JakKnu.S.28. 2) (iscer

m) til II. forskrive 3. Det var blot en
Forskrivelse. FSO. e.br. 3) (l.br.) tUIl.
forskrives. Varers, Bøgers, Forskrivel-
se. FSO. forskriv den (o: Deres cykel) ikke
direkte fra en udenlandsk Fabrik . . Den
Smule lavere Pris, De maaske kan opnaa
ved Forskrivning, er for dyrt . . købt.
Cyclehb.ll.

|| f tU II. forskrive 5 slutn. (rigs-

raademe) bleve ikke af Kongen alt for vel
imodtagne, saasom de vare komne uden
hans Bud og Forskrivelse. Sian^e.CTir
IV.204.
forskme, v. [f(or'sgru-'a] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.). {af VI. for- 2.i og
skrue

; jf. ty. perf. part. verschroben) 1) (sj.)

skrue for stærkt ell. forkert VSO. 2)
overf: indtage ell. forvirre ved over-
drevne ell. forkerte forestillinger; gøre
(en) overspændt, unaturlig ell. affek-
tert. 'Ulykkelige Kierlighed! | Hvor kan
du Hiemen ei paa Folk forskrue ! Ba^^es.
Ungd.I.142. *han trænger (til) et venligt

Hierte,
|
Der ei forskrues af Spidsfindig-

heder. Oehl.T.206. mere og mere forskrue-
des han i Grundtvigsk Eensidighed. Mart.
Levnet.1.41. Nihilismen havde . . ganske
forskruet hans utilfredse Sind. HSMerri-
man.Sædemænd.(overs.l897).79. \\ især i part.

forskmttbrugt som adj.: overspændt; una-
turlig; affektert, halvlærde, forskruede,
og opblæste Mennesker. JohsBoyeJnd.27.

10 deres lidt forskruede Sprog. GnindtvSPS.
11.15. en kunstig skruet og forskruet Vasr
sns.Eierk.III.176. MPont.SK.54.

||
hertil:

Forskmethed, unaturlighed; skabert; affek-
tation, (brevskriveri) giver Anledning til

megen Flauhed og Forskruethed. KMEahb.
10. Hostr.EF.1.8. ingen grundtvigsk For-
skruethed eller indremissionsk Forkvak-
ling. MPont.SK.55. CP Ferskrnelse, en.

flt. (sj.) -T. vbs. til forskrue 2; ogs.: (til-

20 fælde af) forskruethed. Alt, hvad man kal-
der Fantasie og Følelse, var en Forskru-
else og Sygelighed. Ing.EF.V.35. CBemh.
X.46. „Han har gjort mig til et helt nyt
Menneske." — „Ja, — det véd Gud. —
Jeg kalder det nu Forskruelse. — Men det
gaar vel over." HenningJensen.Ord ogDaad.
(1893).79.
forskrampet, part. adj. [fmr'sgrom'-

b^t] (i forskrumpen. Moth.S371). (af YI. for-

30 2J og skrumpe; jf. ty. verschrump(f)en;
1. br.) bøjet og sammenkrøben (p. gr. af alder,

sygdom); indskrumpet, hendes forskrum-
pede Skikkelse. AGnudtzm.SB12.
Forskraning^, en. flt. -er. {egl. vbs. tU

forskrue; jf. ty. verschraubung) indret-

ning, som anvendes til samling af jærnrør
uden brug af flanger, og uden at rørene
drejes, mens de samles. GasVand.33.38. Tekn
MarO.

40 forskrække, v. [fmr'sgr^ga] præt. -ede
ell. t forskrak (SortJ'Skan.51); part. -et ell.

t -t (HolbSPaars.235). vbs. -else (s. d.). (ænyd.
d. s. og forskricke; efter mnt. vorschrecken,
vorschricken; egl. to forsk, verber, et intr.

V. forskrikke (pi-æt. -skrak^ og en afl. heraf:
forskrække; jf. ty. erschrecken) t) f intr.:

være ell. blive bange. *(han) Gaf mig . .
|

Sin Haand og min saa tryckte,
| At jeg

derover fast forskrack. Sor#.PSfcan.5i. *Du
50 tørst og ey forskrekke

|
For dine Synder

stort. -Brors.5. 2) trans.: indgyde skræk;
forfærde; nu især om pludselig og kortva-
rig ell. overfladisk skræk: skræmme. 2.1)

5Mos.28.26(Chr.VP). (du) forskrækker .

,

mig med Drømme, og ved Syner forfærder
du mig. Job.7.14. var det . . du, som siden
forskræckede mig alleene paa dette Sted
under samme Masqve af Dievel? Holb.
UHH.IV.10. *hvert et Stød af Stormen

|

60 Forskrækker mig. Eic. V. 94. 'Men deres
onde Trusler

|
Kan ei mit Mod forskrække.

Aarestr.218. Den rungende Lyd (af en
kirkeklokke) næsten forskrækkede de Frem-
mede. Pon/.LP.FII.89. 2.2) (nu kun bibl.)

i pass. eU. f refl.: (hesten) leer ad Frygt og
forskrækkes ikke..Tob.39.25. I skulle høre
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Krige, og Rygte om Krige. Seer til, at

I ikke forskrækkes fi907 .lader eder ikke
forskrække^; thi dette maa altsammen
skee. Matth.24.6. Assur skal forskrekkes
(1871: forfærdes^ for Herrens røst. £s.50.

31(Chr.VI). hånd forskrekkedes (1871:
undrede sig^ saare, at (nu: over at^ der
var ingen ioTheåeTe.Es.59.16(Chr.VI). „Jeg
befaler dig at siige mig det." — „Ach
Herre 1 forskræckes da icke for meget
derover." jffoZfe. JER.J.5. Ved at høre en
allerede udøvet gruelig Gierning fortælle,

kan man forfærdes; men man forskrækkes
ikkun for det, som vil møde (o: indtræffe).

Sporon.(PEMull?69). »Forskræk dig ei,

mit Barn. Oehl.RE.181. „O, Deres Maje-
stætl For Guds Skyld 1« „Forskræk Dig
ikke." CBernh.II.262. 2.3) part. forskrækket
hrugt i omskrivning af pass. ell. som rent

adj. der Disciplene saae ham vandre paa
Søen, bleve de forskrækkede (1907: for-

færdedej, og sagde: det er et Spøgelse.
Matth.14.26. *Skraal som Tordenskrald gik
af de lærde Bryste, | Gudinden blev for-

skræckt. Eolb.Paars.53. da Røsten blev ved
at nævne mit Navn saa tidt, saa blev jeg
ret vaagen, og i Førstningen meget for-

skrékket. Robinson.I.221. Da Herrerne før
gjennemsøgte Huset, blev jeg saa for-

skrækket, og Fruen raadede mig til at

skjule mig her. Goldschm.II.229. Hun løftede
lempeligt Elisabeths Hoved op fra Bænkens
haarde Arm og saa forskrækket det halvt
forvildede Udtryk i Ansigtet.JohsPalM.TV.
207. forskrækkelig:, adj. [fcorisgrBgali]

adv. d. s. ell. -t ell. (t)-en (Gram.Breve.158.
Langebek.Breve.161. VSO.). {ænyd. d. s.; efter

mnt. vorschreckelik (ty. vorschrecklichj; til

forskrække) 1) som adj. 1.1) (nu kun bibl.J i

egl. bet.: som indgyder skræk; forfærdelig;
frygtelig. Forskrækkelige og gruelige
Ting skee i Landet. Jer.5.50. saa snart jeg
falder i Søvn, har jeg strax forskrækkelige
Drømme. Holb.Bars.lII.3. Døden er bleven
mig forskrækkelig, og af denne Aarsag
alene har Livet ingen Glæde mere for
mig.JSneed.II.396. den forskrækkelige Ret-
færdighed, for hvilken Afgrunden skielver.
Basth.AaT.4. 1.2) m. afsvækket bet.: slem;
uheldig. Det er forskreckeligt med min
Mand, hånd er aldrig inde og tar vare paa
sit A.The\åQ.Holb.Kandst.I.5. De er rigtig-

nok et forskrækkeligt Menneske. Sc/iaWwi^.
N.322. jeg (o: en præst) . . har hentet mere
Opbyggelse af (lærkens) Trille end af .

.

mange Prækensamlinger . . Men De maa
(ikke) sige det til Nogen . . Mine kære
Embedsbrødre vilde aldrig tilgive mig et

saa forskrækkeligt Kætteri. Pon<.iP. 717.
45. (spøg.:) *0g det var dog forskrækkeligt
(o: overvældende),

\
Saa heldigt Alting faldt.

Winth.X.327. 2) som adv. 2.1) knyttet til

sætningens verbum. Det tordnede og lynede
forskrækkeligen. VSO. nu kun svarende til

bet. 1.2: de Draaber ere en Forgift for
hende, har hun ikke sveedet forskrækkelig

der efter? Holb. Bars. III.4. *Han skreeff
forskrækkelig, da han blev døbt. Bagges.1..
232. den stakkels Pige . . kjedede sig gan-
ske forskrækkeligt. Sc/mWm^.iV. 5^8. den
følgende Vinter hostede hun forskrække-
ligt. Drac^jm.Fr.^d?. 2.2) (nu især gldgs. elL
dial. (Esp.498. Feilb.) ell. spøg. ; jf. PAHeib.
Sk.II.315) knyttet til adj. ell. adv.: i høj
grad; overmaade. „Saa levende var hånd

10 bleven." — „Ja vist." — „Og saa artig." —
„Forskreckelig."17oi6.t7efln.J.5. han, som var
saa forskrækkelig lærd. Ew.VI.256. Han
satte . . Fløiten til sin Mund og frem-
bragte nogle forskrækkelig hvinende To-
ner. Ing.LB.1.27. Han er ogsaa en for-
skrækkelig sød gammel En i al sin Ge-
nerthed. SvLa.FruG.62. Forskrækkel-
se, en. fit. -r. (ænyd. d. s. og forskrickelse;
vbs. til forskrække) det at forskrække elL

20 blive forskrækket ; tilstand ell. anfald
af (nu især: hurtigt forløbende ell. over-
fladisk) skræk, hånd (skal straffes) andre
til Exempel og Forskrekkelse.Z>i.6—i5
—8. (jf Holb.Jep.IV.6). Du skal ikke frygte
for nattens forskrekkelse (1871 : Rædselen
om 'Natten). Ps.91.5(Chr.VI). Laaget . . gik
til hans største Forskrækkelse op af sig
selv.Ew. VI.48. Er Forskrækkelsen ei meget
heftig, da er intet bedre end at lade sit

30 Vand strax. Apot.(1791). 262. Drengenes
Spas (gik) mig for vidt, saa at jeg i Erin-
dring om Scenen paa Fabriken fik stor
For^rækkelse. HCAnd. XI. 40. tyven fik
sig en ordentlig forskrækkelse (paa halsen)
ved pludselig at møde en politibetjent

f

tage en ende med forskrækkelse,^
se I. Ende 4.5 (1. br.) om (varig) disposition

til skræk: (hun) havde en nervøs Forskræk-
kelse for alle ]Åvinåe. Bang. L.218.

||
(nu

40 kun bibl.) hvad der kan indgyde skræk, dette
skal vorde til Spot og Forhaaneise, til

Advarsel og Forskrækkelse for Hednin-
gerne. i?z.5.i 5. (han) skildrer Himmelens
Lyksaligheder for desto bedre at vise Hel-
vedes Forskrækkelser. Basth.GT.251.
fbrskræmme, v. [fmr'sgrBm'a] præt.

(1. br.) -te ell. -ede; part. -t ell. (1. br.) -et

(Schand.IF.352). {af MI. for- 2 og skræm-
me) ødelægge ell'. skade ved at skræm-

so me; gøre ængstelig ell. forknyt ved at
skræmme. *Lad ved mig ej de beskæm-
mes,

I
der paa Hæres Jahve haabe,

t
og

ved mig ej de forskræmmes,
|
der dig,.

Israels Gud, anraabe. EBrand.S.125. || især
i part. forskræmt som adj.: (i høj grad)
ængstet ell. sky ell. forknyt. Menneskene
levede nu ikke ret deres Liv paa Jorden;
de vare blevne . . forskræmte for, hvor-
ledes det skulde gaa dem efter Døden.

«) JLange.II.379. i det første Møde, vilde
han være saa fremmed og kølig overfor
hende og det vilde gøre hende endnu
mere forskræmt. JPJacJ.i^ 7. (hun) ser op
paa ham med Angest i forskræmte Øjne.
jDrachm.E.V.93. jf.: Jeg kunde . . have
taget hende i mine Arme, lukket Øj-
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nenes Forskræmthed med Kys. KLars.
AB. 79.

forskræve, v. [fmr'sgræ-'va] {af VI.
for- 2.1 og skræve; sj.) refl.: skade sig
ved at skræve for vidt. Tag dig i Agt,
at du ikke forskræver dig. VSO.
forskubbe, v. [fmr'sgoba] -ede. (<.M0.;

af VI. for- 2.1 og skubbe; jf. ty. verschie-

ben) skubbe (noget) ud af sit naturlige
leje, sin rigtige plads olgn. (billedl.:)

Den Kendsgærning, at Holger Drachmann
er en af det danske Sprogs ypperste ly-

riske Kunstnere (er) ikke blevet rokket
eller forskubbet af det . . paany godtgjorte
Faktum, at han er . . paafaldende tanketom.
DagNyh.*^/iol906.1.sp.3. især refl.: S&B. Lad-
ningen har forskubbet sig. Scheller.MarO.

I. Forskud, et. [ifmrisguØ] fit. d. s. ell.

t -de (FAHeib.US.534. kE.1852.69) ell. f
-(d)er (Stampe. II. 410. PAHeib.VS. 253.
VSOJ.70. MRJ851.365). {ænyd. forskud,
-skod, skodde, paaskud, skat, afgift; egl. vbs.

tU foreskyde, jf. I. forskyde; sml. mnt. vor-
schot, ty. vorschuss)

1) til foreskyde 1. 1.1) {ænyd. d. s.; if:
forskud . . kaldes alt det, som bredes sky-
des eUer strekkes for noget, for at skyle
det. Moth.S400. samt MO.; nu næppe &r.)

om skodde ell. skydedør. D&H. i:s^(bygn.)

jærnstang, som er stukketgennem krøl-
len paa et bjælkeanker. SalJ.856. An-
kerne bør i Keglen ikke naa længere ud
end til Vt Sten fra Murens Yderside; men
undertiden ser man dem dog anbragte .

.

med Forskudet liggende udenpaa Murfla-
den. GnudtzmMusoJ.34.

2) {vist optaget i slutn. af 17. aarh. fra
ty. vorschuss; egl. vbs. tU foreskyde 3 og
I. forskyde) det at forstrække (forsky-
de) en med noget; konkr.: det, hvor-
med man forstrækker en. jeg skal giøre
forskuddet (o: udlæg af penge for en an-
den) i Dag; vil Monsieur da ikke laane
mig 600 K\xåsÅeT.Eolb.llJJ.4. Han be-
gyndte med at anlegge en Fabrik, hvilken
han uden alle Forskud og MonopoUer ved
Sparsomhed og FUd bragte saa \\åtJSneed.
1.18. Desuden besidde de ved hans For-
skud (o: hjælp) mange Sorter til Natur-
Iagttagelser forfærdigede Machiner. Ew.
(1914).VJ27. Mine Penge ere jo dog for

en stor Deel gaaede i dig; saa kan du
sagtens nu gjøre mig et Forskud (o: laan).

Erz IX.170. nu kun om delvis udbetaling
af tilgodehavende, (arbejds)løn olgn. før for-
faldstid (jf. Efterskud i;. (han) vilde
giøre (nu alm.: give) mig meer Forskud,
end jeg behøvede til at betale min Reg-
ning. £ir.FJiJJ^4. den Formueforøgelse,
der skeer ved Arv eller Forskud paa sam-
me. Lov'^U1861.§8 (jf. Arveforskud;. „Hør,
betalte Du?" „Nej, . . jeg lod det staa.

Jeg kunde ikke . . faa Forskud før i næste
Uge." Bang.ES.^524. han tog Forskud paa
sin Ugeløn og forærede hende en Flaske
Kirsebærvin^nd^'xjSJOi. staa i forskud,

have givet en forskud. Han staaer i Forskud
for dem omtrent 1000 Rigsdaler. VSO. At
staae i Forskud for Een. 1/0. Ludv. jf:
jeg (o: en snedkermester) er en fattig Mand— kan ikke staa i Forskud ved store Ar-
bejder (o: kan ikke paatage mig de af en
stor bestilling følgende udlæg). GoldschmJI.
149. undertiden (mindre rigtigt): have mod-
taget som forskud. *paa Bryllupsdagen |

10 Man gjældfri være maa,
i
Og mindst til

Ægtemagen
| Man bør i Forskud staae.

Oversk.lJ.05. I overf. (det er mig) en kiær
Pligt, af samme Becks Brev endnu at med-
dele et Sted til Forskud paa Besvarelsen
af et Spørgsmasd. BahbJ^JII.172. optage
betydeligt Forskud af egen og andres Ag-
telse. PMøllJ1.151. »Vi vil have Forskud
paa Saligheden- DracAmJ).56. OlfRicard.
Fat Mod.(1922).45.

20 3) (sj.) forraad; overskud. Det er be-
kendt, at ikkun en Bager (i Kolding) har
noget Forskud af Rug til Brødbagning.
Cit.l813.(Aarb VejleJ905.37).

II. For-skud, et. (mods. Bagskxid;jægJ
skud, der træffer vildtet forfra. D&H.
Forskuds-, issgr. a/'I. Forskud, -an-

ker, et. [1.2] (bygn.) Gnudtzm.HusbJ.33.
SalJ.856. -forening« en. [2] forening
(især: af landbrugere) m. det formaal at

30 sikre medlemmerne adgang til midlertidige
billige driftslaan. Brandes.VII.526. LovNr.
65'V,1898.§1. -vis, adv. [2] (især f9) Det
Frøe, som ventes over Husum, betaler han
FoTskudsvus. Adr.^^/a762.8pJO. 'den Pen-
sion, som i hans Nød | Ham forskudsviis
betaler Fanden. Bagges.Danf.1.436. billedl.:

hans Tilegnelse forskudsvis af Magtens
Sødme og HerUgheder. TilskJ921J.424.

t forskulpe, v. {afYl. for- 2 og sknl-

40 pe (skvulpe); sj.) skade ved at skvulpe.
^„Siges især om flydende Ting, som sætte
Bundfald." VSO.). ØUet paa Tønden blev
saa forskulpet underveis, at det var gand-
ske tyndt. smst.

forskumpet, part. adj. [fmr'sgom'feafl

{af YI. for- 2.8 og skumpe; talespr., 1. br.)

medtaget af rysten (paa en vogn). Jeg
var aldeles forskumpet af den lange Kjør-
sel.Levin .jf. Feilb.1.353 (u. forrumple;. for-

50 skumplet, j^arf. adj. [fcor'sgom'feZaf] (side-

form til forskumpet; 1. br.) d. s. 'jeg som
aldt i Dag har reyst mod otte Mile, | Og
finder mig ved det forskumpled og for-

stødt. AlbThura.BetænknJ)3r. Pram.(Bahb.
LBJJ35).

I. for-skyde, v. (udtales if. Levin, og
D&H. m. tryk paa 2. stavelse, if. S&B. er
udtalen vaklende), vbs. jf. 1. Forskad. {ænyd.
d.s.; fra fy. vorschiessen; j/. foreskyde (3);

60 nu sj.) udrede eU. udlægge (penge) i for-
vejen, forskudsvis. Hvis nogen forsky-
der Penge til et nyt Skib at bygge . .

hånd skal derom oprette skriftlig Con-
triLCt.DL.4—o

—

9. Det OrientaUske Com-
pagnie har tfl saadan hans Projects desto
bedre Udfald tilbuddet sig at forskyde
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nogle 100000 Gylden. ExtrEelVi 1722. 3.

kræve Penge for de forskudte Varer. Holb.
MTkr.37. denne Giæld forskydes af Krigs-
Hospitals-Cassen. MB.1779.751. Regierin-
gen , . maatte forskyde det Fornødne tU
hans Begravelse. Molb. BIS. 2Saml. II. 448.

t m. obj. og hensobj. : Hertug Christian blef

forskudt tilstrækkelig Penge til at værbe
Ryttere i Frankerige. Slange. ChrlV. 538.

MO. nu især i forb. forskyde en med
(penge): Paa saadanne Vilkaar kunde Ade-
len unægtelig nok staa sig ved at for-

skyde Staten med Penge. KrErsl.KL.68.
II. forskyde, v. [f(orisgy'99] forskede.

Høysg.AG.128. (præs.:) forskyder, smst.53.

præt. -skød; part. -skudt. vbs. -else (s. d.) ell.

-ning (s. d.). (ænyd. d. s. og forskiude
, jf.

æda. perf. part. forskot, forspildt (si7i ret);

af VI. for- 2.1 og skyde i bet. „skubbe, be-

væge"; paavirket af mnt. vorscheten, ty.

verschiessen, samt (i bet. 2) af ty. verschie-
ben; jf. III. forskyde)

I) vise bort; støde fra sig. l.l) m. h. t.

person: vise bort; afvise; nægte at mod-
tage ell. imødekomme; ikke ville keti-

des ved. tael tQ kong Salomo, thi hånd
forskyder ikke dit ansigt (1871: afviser
dig ikke).lKg.2.17(Chr.VI). 2Krøn.6.42.
Det var ikke aUeneste trelle, som Odin
forskiød, men endog gamle fo\k.Holb.DNB.
88. *Af Verden til Graven

|
Og Glemsel

forskudt. Gi'undtv.PS.V.169. f i forb. m.
fra: hindre i at opnaa noget, (han) lastede,

at (adelen) hindrede andre brave og ved
Lærdom erfarne Folk, til at blive brugte
udi Rigens Sager, og for at forskyde den-
nem der fra, ville de heller drage Frem-
mede her inå. Slange.ChrIV.439. (poet, nu
1. br.) m. h. t. bejler: En lumpen de las Mi-
nas vil give Almisse til (en) Monte Ricco,
hvis Olde-Moder forskiød saadan Beyler.
Holb.DR.II.4. *Min Haand jeg skulde give

|

Til den, jeg før forskiød ?W^ess.6. jf iscer

om ophævelse af en allerede anerkendt til-

stand: afskedige; styrte iunaade; ikke
længere vedkendes. Ingen Sognepræst
maa forskyde nogen Capelian af sin Tie-
niste. DL.^

—

14—5. mon Gud haver for-

skudt sit Folk? Rom.11.1. Holb.JH.1.451.
nu næsten kun (gldgs. ell. om højtstaaende

(fyrstelige) personer) m. familieretlig bet.:

forstøde. Holb.Pern.III.l. hun (blev) nok
forført af en adelig Officer og forskudt
af Faderen. Bang.HS.6. især om ægtemand
m. h. t. hustru: Kong Sigurd, kalden Jor-
salafar, vilde forskyde sin Dronning, og
igien tage en anden TiTonnmg.IIolb.Berg.
168. *min Hustru Sifka! . . fra min Borg,
mit Leie du brat forskydes. Hrz.D.IV.260.
som en forladt . . Kvinde har Herren kaldet
dig, ja som en Ungdoms-Hustru, der var
forskudt (Chr.VI: forkast). Es.54.6. 1.2) (nu
kun bibl.) m. tings-obj.: afvise; forkaste.
den Steen, som Bygningsmændene for-
skøde (1907: forkastedej, den er bleven
til en Hoved-Hiørnesteen. Matth.21.42. han

forskød de mægtigste Monarkers Forærin-
ger. PameZa.1.475. vi ville ikke forskyde
nogen eneste uskyldig Livsglæde. i¥wnsf.
Tale.(1838).13. Hrz.D.III.183. At forskyde
eens Raad. AIO. (relig.) m. h. t. løn olgn.

:

afslaa. Lovet være Gud, som ikke for-
skød min Bøn. Ps.66.20. Vi bede . . at den
himmelske Fader ikke vil see hen til vor
Synd, og ikke derover forskyde (1909:

10 afvisej vor Bøn. Katek.§102.
|| f m. tings-

subj.: bortkaste; udskyde. Undtag Glad,
kåad, lad . . hvilke alle i Neutro forskyder
t.Høysg.AG.53.

2) bringe i en anden (især: mindre rigtig)

stilling; forrykke; forskubbe. 2.1) trans.

Tvinge vi . . hvert Øie til at sigte mod . .

to forsk] elUge Puncter, saa forskydes de to

eensartede BUleder, og vi see alle Enkelt-
heder dobbelte paa een og samme Flade.

20 Eschricht.LærenomLivet.(1850).382. Strøm-
men forskød ham (o: under svømning), og
det tog ham en Time at naa Foden af
den ubestigelige Klippe. AndNx.S.129. den
nederste Arm, der bærer Spindelen (paa en
boremaskine), (kan) forskydes paa Stativet.

VærktMask.123. \\ overf. man benytter (de
overleverede former) i en forskudt Betyd-
ning. JLan^'e.Afi^.i 75. (man) maa forskyde
eller ændre den forrige Theori noget for

30 at bringe den i Overensstemmelse med
Kendsgerningerne. JLange.II.389. for-
skudt arbejdstid, ^j/. M. II. forlægge is)
arbejdstid, der falder uden for den under alm.
forhold gældende (usædvanlig tidlig ell. sent).

Kbh.'s Borgerrepræsentanters Forhandlinger.
1920121.1116. Betaling for forskudt Ar-
bejdstid, som alene koster Sporvejene (i

Kbh.) 1 Mill. Kr. aarlig. BerlTidy*/iil922.M.
4.sp.2.

II
(efter ty. verschieben; sprogv.) give

40 (sproglyd, især konsonanter) en anden ar-
tikulation, former med ikke forskudte
(spirantiske) mediæ i stedet for de deraf op-
ståede fællesgermanske tenues. VilhThoms.
Afh.II.257. 2.2) refl. VSO. Lasten forskyder
sig. SøLex.(1808). Hun klagede sig . . over
Smerter i Siden (og) det lod tU, at et Been
(o: som følge af et fald) havde forskudt sig
og voxede ud. Hrz.ST.112. man holder
Linealen meget fast nedtrykket med ven-

so stre Haand, for at den ikke skal forskyde
sig, saa Snittet bliver skævt Ilaandgern.
369. m. flg. retnings-adv. : Vesterbros For-
lystelsesliv vil forskyde sig helt derud (o

:

til Frederiksberg).Riget.^*hl913.6.sp.3. overf.:

Ordets Betydning forskød sig noget.Jian-
ge.BM.II.102.

III. forskyde, v. [fmrisgy'da] præt.
-skød; part. -skudt. vbs. (sj.) -ning (MB.
1819.9; i bet. 3). (ænyd. d. s. og forskiude;

60 af YI. for- og skyde i bet.: „anvende skyde-

vaaben"; jf. II. forskyde samt mnt. vorsche-
ten, ty. verschiessen) 1) beskadige ved
skydning, (især i perf. part). \.\) ødelæg-
ge ell. tilrede ilde ved at skyde paa (no-

get), om endskiønt intet Skib erobredes
paa nogen af Siderne, saa vare dog flere
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af de Svenskes ilde forskudte og moxen
u-brugelige for en Tiidlang. Slange.ChrlV.
1243. •Han havde en Hat . .

|
Saa forskudt

med Kugler, at den ligned en Skive. Oehl.

SH.24. nu er jeg Invalid, ville I have mine
forskudte Lemmer, saa tag dem. BlichJ.
448. 'Saa tier det fra de forskudte Skand-
BerJ)rachm.DM.166. ScheUer.MarO. \:2)(nu
1. br.) m. h. t. skydevaaben : ødelægge ell. be-
skadige ved (urigtig ell. langvarig)
brug. den bysse er gandske forskudt.3fo<A.
S397. VSO. Deres Vaaben vare forskudte
og sløvede. Molb.DH.1.372. 2) (nu sJ.) refl.:

skyde fejl (med skydevaaben olgn.). hånd
har forskudt sig. Moth.S397. D&H. 3) (især

a) opbruge (ammunition) ved skydning.
hånd har forskudt alt sit krudt. Moth.S397.
Han havde forskudt alle sine Kugler. Ew.
VI. 307. MR.1819.9. Besætningen havde
forskudt Krud og Kugler. MO. 1 især refl.:

vi ville vexle Skud, og naar vi have for-

skudt os, da skal Sværdet skille vor Trette.
Suhm.III.145. Flere af vore Batallioner
havde forskudt sig, eller de maatte hjælpe
sig med Patroner, de kunde opsamle fra
de Faldne. FrHamm.DettredieslesvigskeFelt-
tog.(1851).44. Fægtningsi7istrj26.

forskydelig^, adj. [fmr'sgy-'dali] (cenyd.

d. s. i bet. 1) som kan forskydes. 1) f til H.
forskyde 1 : Konens Forseelse er ikke saa
stor, at hun kan ansees som forskydelig.
VSO. 2) (især ø; ^7 II. forskyde 2.i; om
maskindele olgn.: som kan forskydes (i

forsk, retninger). TroelsL.XIII.74. Stativet
(til et fotografiapparat), hvis Ben er for-
skydelige, saa man kan hæve og sænke
det.Haandv.28. VærktMask.15.fi hertil :Fot-

i. skydelighed. Wagn.TeknJ22. VærktMask.73.

f
Forskydeise, en. vbs. til II. forskyde.

. 1) (nu næppe br.) til II. forskyde 1. (Pu-
fendorf) siger (fejlagtigt), at Hertugen da
havde forskudt Marskens Dotter; thi denne
Forskydeise skeede længe derefter. Holb.
DH.I.379. et Atheisterie eller en Forsky-
deise af Gud. sa.Heltind.II.372. Brors.71.
en Project, Paa hvis antagelse og forsky-
deise haab og mishaab om den bædste

ar iorbædring i den Danske skrive-rigtighed
heroer. Høysg.2Fr.l. Han paastod vidner-
nes Forskydeise. VSO. 2) (sj.) til II. for-

skyde 2. (overf. :) der (sker) evige Forsky-
delser i Bedømmelsen af, hvilke Handlin-
ger, der er forbryderiske. VBruun.Forbry-
delse og Samfund.(1915).107. I. Forskyd-
ning, en. flt. -er. (iscer fagl. og (D) 1) som
vbs. til II. forskyde 2. det opadvendte Ud-
tryk, Tilbagebøjningen af Overkrop, Hals
og Nakke . . medfører vanskelige Forskyd-
mnger og Forkortnmger.JLange.II.lOS.
EHannover.NA.246. Den raa Formgivning
af et Metal ved Forskydning af dets en-
kelte Dele sker ofte formedelst mekanisk
Paavirkning. Hannover. Tekn. 45. Forskyd-
ning af Ladningen paa Grund af daarUgt
^e\r.Scheller.yiarO. indbyrdes Forskydnin-
ger af Dele af Jordskorpen. Z788.Danm6reoZ.'

31. (1. br.) om forvridning, brok olgn.: Pa-
num.240. spec. (bot.): den foreteelse, at et

blad ell. skud kommer til at sidde et andet
sted end det normale. Warm.Bot.74. H overf.

JLange.II.389. (en forfatning) skal være
den uforgængelige Ramme, hvori alle For-
skydninger og Omvæltninger i Samfundet
efterhaanden vokser sig ind og passer sig
til. Hørup.III.221. efter Krigen er (der)

10 sket en Forskydning i Afsætningsmarke-
derne. Handelsberetn. for 1920.(1921)11. 2)

^ mekanik paa et klaver tU at dæmpe ione-

styrken, oftest bestaaende i, at klaviaturen v.

hj. af pianopedalen forskydes, saaledes at

kun to ell. een af de tre strenge til hver tone

anslaas. Sal?VlII.509. ogs. om selve piano-
pedalen: Sal.X.594. jf. Forskydnings-
pedal. S&B. D&H.

II. Forskydning^, en. se III. forskyde.
20 forskylde, t7. [fmr'sgyl'a] -le eU. f -ede

(lMos.42.21(Chr.VI). Moth.S410). vbs.f-ing
(smst.S411). (^Wa. forskylle; efter mnt.vor-
schulden (ty. verschulden^ Q uden for dial.

(se Feilb.) nu 1. br. og især højtid., relig.,

poet; jf.: „begynder at tabe sig", ietnn.)
t) (ved sine handlinger, sin adfærd) er-

hverve sig ret ell. adkomst til; gøre sig vær-
dig til; fortjene (især m. h. t. noget ube-
hageligt, straf, vanåre olgn.). du skal betale

30 dem det Onde, de have forskyldt, fordi
de gjorde Oprør. Jtid. 7. 10. Ach far vel
Nille! dog din Camali, du har icke for-

skyldt, at jeg skulde tage Afskeed med
dig. HolbJ^epuV.6. *Hjælp derfor du, som
hjælpe kan,

|
Enhver, som Hjælp forskyl-

der. Fakf.i02. 'ingen meer forskyldt en
Ærestøtte f'±.Storm.SD.25 (jf. uforskyldt;.

•Straf os ei som vi forskylde I (rrundtv.SS.

1.468. Hvormed har jeg fortjent, jeg siger

i) hellere forskyldt, at jeg skal leve (saale-

des).Sibb.I.162. hvad Straf harDu forskyldt?
Esm.IIJ.29. (overf.) m. tings-subj.: vi faae
det, vore Gieminger have forskyldt. i«c.
23.41. (jf. Holb. Mase. L IL Mynst. Bispepr.

(1852).45). Q m. flg. præp. (især af) sty-

rende personbetsgnelse. forskylde alt got,

ont af en. Moth£407. „Der er dog mange,
som tale ilde om os." — »Jeg veed det
nok eders Gunstighed, og de maaskee,

50 som I mindst har forskyldt det af." Holb.
LSk.1.5. Det er Synd baade mod Deres
Mand og min Kone, og Ingen af dem for-

skylder det af o^. Blich.II.20. (sj.:) Hånd
har forskyldt meget got hofi mig. Moth.
S407. n ordspr. løn som forskyldt, se

Løn. jf: Havde jeg paa det Samme min
Stok ved Haanden, saa skulde du faae
Svar som forskyldt HeibJ'oet.VJ201.

2) (1. br.) vcei-e aarsag ell. ophav til; for-
60 volde. 2.1) (især alm. hos Heib.) være aar-

sag til (et uheldigt forhold olgn.); være
skyld i. *vistnok er det beqvemt og let

|

At skyde Skylden over paa Næsten
|
For

Det, man selv har forskyldt. Heib. Poet.

VIII.185. smst.X.137. •Forfængeligheden
maa tidt forskylde,

| At man ikke kommer

V. Rentrrkt »"/, 1923 51
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paa sin rette Hylde. smst. 253. forskylde
(en) Misforstaaelse.i)<Élf.

||
(sj.) tilskrive sig

skylden (for noget). *Den, som ei sig gan-
ske giver hen

|
Til mig (o: Fantasus) med

Øiet, Øret, Sjælen, han
| Maa selv for-

skylde, hvis han ei forstaaer mig.Heib.
Foet.II.232. 2.2) (især alm. hos Kierk.) m.
h. t. noget urigtigt ell. ulovligt: gøre sig
skyldig i; begaa (l.i). denne Forvirring,
som den moderne Speculation, om ikke
ligefremt forskylder, saa dog ofte nok for-

anlediger.^BTier/c.FJJ.^PP. ikke blot forsøm-
mes der dagligt saa meget, for ikke at

tale om hvad der forskyldes. smst.IX.129.
smst.XIV.47. PalM.TreD.252. forskylde en
Forbrydelse. D&H.

3) give belønning ell. vederlag for en tje-

neste olgn., man har modtaget (især: ved at

gøre gentjeneste); gengælde. 3.1) m. tings-

obj. mine Forældre skal nok stræbe at for-

skylde hansBømgheå.Holb.llJ.III.e. Tode.

S.117. *Jeg vil forskylde det (Lemb.Shak.
X.20: Jert Venskab vil jeg lønne^. J'oer-

som.Hamlet.28. || m. hensobj.: jeg skal nock
vide at forskylde dig Din umage.Kom Grøn-
neg.I.300. PAHeib.Sk.I.221. hvis du vil fly

mig min Kjæreste itale, da skal jeg saa-

ledes forskylde Dig det, at Du skal blive
den rigeste Jomhu. Blich.II.131. 3.2) m.
person-obj.; isæriforb.m.tox: VSO. Jeg har
forresten Penge nok . . Du er en prægtig
Karl, og jeg skal nok forskylde dig for

det. Ing.EF.VII. 162. dernæst giver jeg
Ham mit adelige og byrdige Navn paa,
at jeg skal forskylde Ham for hans Umage.
Etlar.GH.1.229.

|| (jf bet. 2.1 slutn.) til-

regne (en) en brøde. *Forskyld mig ei, du
evig Høie!

|
Udslet min Skyld med Jesu

B\oå\Ew.I.92.

t Jbrskyldet, part. adj. {ænyd. d. s.; af
VI. for- 6.1 og Skyld; jf. ty. verschuldet) 1)

som er tynget af for store afgifter; sat i for
høj skyld. En forskyIdet Gaard, et for-

skyldet Bøndergods. YySO. MO. 2) som har
stor gæld; forgældet. Moth.SélO. VSO.
Molb.HO.
forskælle, v. [fcor'sgæl'e] -ede. vbs.

-ning (Gnudtzm.IIusb.196). {vel fra ty., vist

identisk m. forskalle; bygn.) bestryge (et tag)

med kalk langs fugerne (fra undersiden) v.

hj. af en særlig smal murske. smst.

For-skænker, en. [V.I.2] (især dial.)

person, som skænker for ved gilder olgn. (de)

havde en dampende Bolle og Glas foran
sig, og sang . . af fuld Hals. Lars Skeløje
. . var Forskænker og Forsanger. Drachm.
STL.33. Feilb. I. -skær, et. (ænyd. d. s.;

jf. ty. vorgeschirr; fagl.) løs hammel, der an-
bringes paa vognstangens forende, og hvortil

forløbernes skagler fæstes, naar der køres m.
4 heste (jf -hammel;. Moth.S426. MR.1795.
690.Forspandshestene kan forlanges forsy-
nede med almindeligt Seletøj samtForskær.
Reglement for den mobiliseredeHær. I. (1907).
84. II. -skær, et. (fagl.) ombøjning af
den, skærende kant paa et sneglebor, som over-

skærer træets fibre, før det egl. skær tager
spaanen (jf. Forskærer 2). Haandv.141,
I. -skære, v. [ifmrisgæ're] {dannet efter
skære 'for og Forskærer; 1. br.) skære (steg-

olgn.) i stykker ved anretning af mad paa
bordet; skære for. vAph.(1759). Mørbrad-
stegen . . Forskæres og anrettes ganske-
som ovenstaaende Steg.Const.Kogeb.61. Sau-
cen serveres varm til Skinken. Paa den

10 ene Side af den smukt forskaarne Skink&
lægger man kogte og glacerede Kastanier,
smst.lOl.

II. forskære, v. [fcnr'sgæ'ra] præt. -skar;-

part. -skaaret, som fk. ogs. -skaaren, hertiX

som adj. intk. (sj.) -nt (PAHeib.Sk.lI.251).
vbs.-mg ( Green.TJR.104. VareL.^244). {ænyd.
d. s., glda. for(e)skære ; af VI. for- og skære;

jf. mnt. vorscheren) 1) (nu kun i tilfælde^

der ogs. kan opfattes som bet. 2) skære bort;
20 afskære. Sligt (0: kræft paa træer) kand

ikke forekommes, men nogenlunde for-

skiæres. OecMag.1.274. 2) forringe ell. be-
skadige ved at skære; skære forkert,
2.1) i egl. bet. mine Hænder (var) saa for-

skaarne af lisen som med GlaQ.Æreboe.
15. Matrosen har ilde forskaaret dem i

Ansigtet. F/SO. Bogen er forskaaret ved
Indbindingen. MO. *Hjort sad ved sit for-

skårne
I
gamle Skolehorå. Rørd.GD.2 74.

30 (Vglspil) forskar alt Læderet hos Skomage-
ren.7 7ed..BB. 554. refl.: det (faldt) i med
stærk Storm, men Gudrød (vilde) afsted.

Thjodolf kvad: *Den Vintermark nu du
ei pløie, min Ven! | man let sig forskiær
i det Bløde. Grundtv.Snorre.1.110. han har
forskaaret sig slemt

| ||
især m. h. t. klæder.

I Dag . . kom jeg til min Skræder, og
fandt der min nye Kiole gandske for-

skaaren. Holb.GW.I.l. om jeg forskar en
40 Klædning, kunde jeg derfor gierne være

en god Skræder. Ew.VI.131. Af et for-

skaarent Arbeide er det vanskeligt at faae
noget godt ud (0: for en skrædder). PAHeib.
Sk.II.251. Han gav ham et Par forskaarne
Benklæder. Rist.J.38. 2.2) CP overf; m. h. t.

litterosrt arbejde: fordærve (et værk, et ud-
tryk osv.) ved forkortelse, hvis Ordriighed
er en Feil ved Perioden . . da er alt for
stor Korthed, hvorved Udtrykket forskiæ-

50 res isteden for at beskiæres, det ikke min-
dre. Rahb.Stiil.80. Hvorledes kan en For-
fatter beskyttes imod, at Iscenesætteren
forskærer hans Yærk? Tandr.(DagNyh.^li
1922.3.sp.l). 3) {jf. ty. verschneiden, egl:

beskadige, forringe; fagl.) blande en vin
m. en anden (andre) ell. m. alkohol for

at forandre kvaliteten ell. tilpasse den til visse

forbrugeres smag (jf. u. I. beskære sp.407^).

VSO. Grundtv. Breve. 209. At forskjære

60 Rhinskvinene . . med Viingeist. Green.UR.
101. Cider . . anvendes til „Forskæring"
(Sammenblanding) med Portvin, Sherry.
Hage.^688.
For-skære-, i ssgr. se Forskærer-.

-skærer, en. [-isgæ'rar, -|Sgæ-'(r)j] fit.-t.

{til skære 'for; jf. I. forskære) 1) person,
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som skærer for ved bordet (især ved højt-

gfaaende personers bord; jf. Bidserj. Moth.

S428. Dersom De skiærer saa godt for,

som De spiser: saa er De den største For-
skiærer i hele Kiøbenhavn. BE.Bech.Det
ungeMenneske efterModen.(1786).42. „De er

Rangsperson." Hofjunkeren: „Ja men min
Rang er meget lav, jeg rangerer kun med
Forsk] ærere." Ploug.Svlv.105. Feilb.

|| f som
overs, af Prosektor. aer vare Professorer
af det ganske medicinske Facultet med
deres Forskiærer (Prosector anatomiens)
tilstæde. Elever) f.RJ.17. 2) (fagl.) d. s. s. II.

-skær. Sneglebor med runde Forskærere.
Vcerkt.20. -skærer-, i ssgr. (sj. -skære-:

Forskærekniv. Sal.X.673). a/" -skærer 1,

fx. Forskærer-gaffel (Bergs. PP. 379.

TroelsL.yj.21), -kniv (Moth.S428. Const.

GH.138).
forskærpe, v. [frnrisg^rfca] (ænyd. d.s.

m. bet. „gøre vissen"; jf. ty. verschårfen; sj.)

skærpe for stærkt, overf: hans høie Al-
der synes ikke saa meget at have sløvet,

som forskiærpet hans Digterevne (o: ved
at lade fantasi og følelse træde tilbage for
forstanden). Bagges.L.I.149.
forskedt, part. adj. {af VI. for- 2.3 og

skøde, skøtte; egl.: forkælet; jy.) uartig;
kaad. pas vel paa Dunken . . saa ikke an-
dre forskjødte Knægte skal komme ilav

med den.Aakj.VB.12. Vinden . . fløjtede i

forskellige Toner saa ved det ene Øre,
saa ved det andet som et forskøt Barn.
ThitJensJ.20. Feilb.

Ibrskenne, v. [fmr'sgon'a] -ede. vbs.

-else (s. d.) ell. -ing (s. d.). {af Vi. for- 6.2

og skøn ; jf. ty. verschonen ; sml. forgrimme

;

især O) gøre skøn ell. skønnere. Bagges.
NblD.26. Saa skulde den Ulle Kjøbstad
eie en Bygmester, ved hvem det hele
Land skulde forskjønnes. Ing.EF. VII.192.
(han har) forskiønnet Gaarden med en
vakker Jiave. Molb.DagbJ60.

i|
m. h. t. kunst-

nerisk gengivelse af en model: idealisere
ell. flattere, ingen har endnu vovet at

hevne Friheden paa Konstens Værker og
den forskiønnede ^at\iT.FrSneed.I.41 7.*Por-
traiter, hvor en Maler tidt | Forskjønner
ved sin Kunst Originalen. ifrz.D.JiJ.i95.

den byzantinske Kunsts stive Himmel-
dronning forvandles til en forskønnet
(Brandes.EJ214: idealiseret^ Bondepige fra

Albano. Brandes.IV.148. || billedl. ell. overf
Ew.VIII.149. *Forskjøn, forsød i mange
Aar

I
Hans Liv. GrundtvJ'S.V.24. Vil De

og Hr. M. ikke i Aften forskjønne vor
Familiefest med Deres Nærværelse ?B^os<r.

MM.372. „hvad er saa De (o: en ung pige)
— i Huset, mener jeg?" „Aa, jeg forskjøn-
ner saadan Tilværelsen Udf^JakKnu.G.
261.

II forskønnende biord (Rahb.Stiil.

76) ell. tillægsord (Meyer.299) {som overs,

af lat. epitheton ornans; æstet., 1. br.) an-
skueliggørende ell. karakteriserende ord(for-
bindelse), der føjes til et substatitivisk ord.

^Forskennelse, en. flt. -r. (især G)j vbs.

tU forskønne: det at forskønne ell. forskøn-

nes; ogs.: forskønnende indflydelse, udtryk
olgn. et Skuespil, som . . skal være et saa-

kaldet Pragtstykke og følgelig især maa
tage Dandsekunstens Forskjønnelse til-

hjelp. Beife.Pros.JF.5-2 Forskjønnelsen af

Esplanadens østlige Deel.ilfE.i846.iO. Ryg-
tet om Slagsmaalet . . spredtes ud i Byen
og modtog som alle Sagn mangeartede

10 Forskjønnelser. ScÅanrf.4i/'.i99. Hørup. II.

190. O Forskenner, en. (1. br.) per-

son, som forskønner. Rahb.Tilsk.1796. 760.

den romantiske Tidsalders Opfattelse af

Rafael som en flov Forskønner af alle le-

vende Former. EHannover.SvK.40. f For-
skenning, en. d. s. s. Forskønnelse, (han)
erindrede . . hvor let og ofte smagløs For-
skiønning blev til virkelig Yanziir. Rahb.
Fort.1.452. hver Omskabning af Egnen,

20 som den nuværende Eier kaldte Forskiøn-
ning . . syntes ham Ødeleggelse. CitJ.798.

(Rahb.Tilsk.1798.634).

forslaa, v. [fmr 'slå-I pfcet. -slog; part.

-slaaet ell. (især poet. og dial.) fk. -slagen
(Holb.Sgan.6sc. BrandesJ.507. jf. Feilb.),

intk. d. s. (Biehl.DQ.1.76; sj.) ell. -slaget (Oec
Mag. VJ239. jf. Thor8en.90; ogs. brugt som fk.

:

DrachmJ)S.7. 8aJ)J.I.142), best. f s]azne
(Borrebye.TF.819. PlougJ.269). vbs.jf.Ul.

30 Forslag, {ænyd. d. s. : beskadige ell. dræbe ved
at slaa, slaa paa flugt, nedslaa, refl.: fjerne
sig, forsvinde, glda. d. s. (Brandt.RDJ.Ji76.
11.270) i bet. 2 (fsv. forslå ogs. i bet. ^), æda.
forslå, sætte over styr; efter mnt. vorslan (ty.

verschlagen^; jf. forslagen)
I) m.h.t. plads og retning: drive bort;

flytte. 1.1) drive (et skib, en fugl osv.) bort
fra den rigtige retning, ud af kurs.
•Nattens Storm forslog et Skib paa disse

io Kyster. Ew.V.188. Derpaa styrede Harald
. . op under Skagen, men forsloges af Mod-
vind, og maatte ankre under Lesøe. Grund^v,
SnorreJlI.78. Kommer der en forslagen
Lystkutter ind i Havnen, staar Fiewel ved
Anløbsstedet. CEic.F.67. Med sydlige Stor-
me forslaas (skehejren) undertiden op til

'i^orge.BMøll.DyL.II.271.\\[i} billedl. Min
Tankestrøm forslog mig for langt fra det
tilsigtede Maal. Rahb.(Levin.), nu især om

3Q skæbnen, tilfældet: føi-e (en) til et uforudset,

tilfældigt sted. en gammel til Paris forslaaet
Østerriger-jBranrfes. VII.139. det Hotel gami
paa Nevski, hvorhen Tilfældet har ior-

slaaet mig. ArthChrist.EH.242. 1.2) forslaa
en talje olgn., ^ d. s. s. forfare 2. SøLex.
(1808). Scheller.MarO. 1.3) overf: faa til

at forsvinde; fordrive; „slaa ihjel";
iscer m. person-subj.; dels (nu næppe br.)

m. h. t. ubehagelige tanker, stemninger olgn.

:

60 *Din Sorg intet kand forslaae. Brors.79.
Wess.75. du, som . . læser dette Blad for
at forslaae din Kummer.Etc.VII1.86. smaa-
lige Bekymringer, som de just vilde for-

slaa i Selskabet. PMøll.II.326. dels m. h. t.

tid, som falder en lang (nu næsten kun i

udtr. forslaa. tiden (med noget)j: at for-

54*
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slaa den langsomme og bedrøvelige Tiid.

Falst.0vid.82. Ørkesløshed (har) stedse

været (mig) det værste blandt Huuskors
. . Hvad man derimod kalder, at forslaae

Tiden, har jeg aldrig 'kvLnnetMahb.E.L149.
*det dejligt er at finde

|
en lille Veninde,

|

med hvem man sin Aften forslaaer. iTos^r.

ML.61. den travle lille Kone (stak avisen)

ind til Manden, for at han kunde forslaa

Ventetiden med den. Tops.III.197. Stude.

F0.119. m. tings-suhj.: *Nu maa min Luth
min Tid toislaa.. Drachm.BB.100.

2) (i talespr. vist kun i perf. part.) øde-
lægge ell. beskadige ved at slaa. Nu er
jeg saa forslagen, at jeg ikke har Hoved
til at dømme udi Sager; det kand jeg
alleene sige, at ingen af dem havde Ret
til at slaae mig.Holb.Bpb.III.4. paa Reyser
har (jeg) seet et eller andet af disse mæ-
lende Bæster (o: vognmandskarle) at for-

slaae og forslæbe de umælende Heste.
Eilsch.PhilBrev.99. (han) strakte en for-

slaaet Haand hen imod mig med Bøn om
at helbrede den. Goldschm. 11.26. mange
Blomster, som . . forsloges af Regn og
Sne. Tops.III.388.

3) (jf. æda. forslå, sætte over styr, mnt.
vorslan, ødelægge (ved hærgning), forøde
(ejendele)) f ødelægge (græsgang) ved mis-
brug, man . . skal (aldrig) finde en Bye,
hvor Creaturene gaaer løse i samlet Hiord
paa Marken . . hvis Græs er jo (o: uden
at græsset er) forslaget. OecMag.V.239.

4) (egl.: formaa at overvinde („gøre det

af med") visse vanskeligheder olgn.) intr.:

være til stede i et tilstrækkeligt omfang (til

opnaaelse af et vist resultat); være af af-
gørende virkning; gøre udslaget; være
nok; slaa til; hjælpe, (ofte m. pron. det
som subj. og især i nægtende ell. spørgende
sætn.). Den Politiske Nachtisch kand jeg
allereede paa mine Fingre; men den vil

icke forslaa; Skam faa Autor, hånd maatte
have giort den noget vitløftigere. Holb.
Kandst.I.é. „du skal hente 5 til 6 Bouteiller
Rinsk Vin for Mons. Corfitz." — „Ej hvad
vil det forslaa." sa.Bars.2y.6. *Her frem I

Furier! hvor mange er I? Tre? I Det vil

ei langt forslaae, kom hele Helvede! Wess.
21. *at ikke Græsk du kan,

|
Er en Grund,

som ingenlunde | Kan forslaae, min gode
M.2Lnå\IIeib.Poet.X.205. han trænger til

legemligt Arbejde, og det saa det forslaar
noget. JakKnu.G.135. Det var da endelig
Sommer saa det iorslogl AndNx.DM.IV.
148. ja, hvad forslaar det? — jo, det for-

slaar meget
j m. præp. til om det, hvortil

(til hvis opnaaelse) noget er tilstrækkeligt:

200 Rdlr. (kunde) ikke forslaae til en eene-
ste ret Mad, naar Lucullus tracterede.Holb.
Herod.79. *Alle Jordens Roser røde | Ej
forslaar til Lammets Krans. Grundtv.SS.
111.194. (almanakkens) morsomme Del, be-
staaende af Anekdoter og Smaahistorier,
havde forslaaet til at udfylde Foraarstiden.
Gjel.M.2. m. præp. for om den person, for

hvem noget er tilstrækkeligt, ell. præp. til (sj.

paaj om den, til fordel for hvem noget an-
vendes (ofres): der skulde ikke Skander-
borg slot forslåe til hdim.Moth.S447. Hun
hafde gifvet og skienket alt for meget
bort, og derfor kunde intet forslaae for
\iGndLe.Slange.ChrI'V.1022. der siges om en
Ødeland, at ingen Penge forslaaer paa ham,
men at give ham Penge er som at kaste

10 dem i en bundløs Afgrund. Eierk.XII.426.
talem. ået forslaar ikke mere end en
bønne (ell.hl&ahæv) i en bjørnerøv
(Moth.S447. Feilb.u. bjørn 2), en loppe
i en føde, tom osv.^ lade, en skrædder
i helvede, se Loppe, Skrædder.

1. For-slag:, et. 1) [V.J.i] fmods. Bag-
slag l.s) t i keglespil: kast fra det fastsatte

maal (foran keglerne). I Forslag fik han
fire, og i Bagslag 6 Kegler. VSO. MO.

20 2) [V.l.i] {jf. ty. verschlag) f om forstue olgn.

Moth.S466. jf. (maaske dog i bet. „skillevæg",

ty. verschlag^: et Kammer med aabent
Forslag, som ligger ved Bibliothekets Ind-
gang og ikke pleier at aabnes for Nogen.
Cit.l776.(Werl.Bibl.l92). 3) [V.l.s] {jf.ty.
verschlag, vorschlag) f hvad der tjener til

at lukke ell. spærre for noget. || forslag . .

kaldes et stykke tymmer eller jern, som
settes tvert på en port eller dør, for at

30 holde den vel lukt. Moth.S465. || Forslag
for Piberne i Orgelværket, som Vinden
gaar ud eller ind ved. Gram.Nucleus.337.

4) [V.2.1] f (ret til) første slag (kast) i kegle-

spil (forud for andre). Moth.8465. Han har
Forslaget. VSO. MO. 5) [V.2.i] {jf. ty. vor-
schlag) ^ forsiring af en melodisk hoved-

tone ved en anden, forud kort anslaaet tone

(jf. Efterslag 3). MusikL.(1801).88. MusikL.
t.237. jf. Dobbeltforslag. II. -slag:, et. ('f

^ Foreslag. MB.1795.716. OWolff.Xenophons
Mindesværk. (overs.l800).lll). flt. d. s. ell. f
-e (Gram. Breve. 5. JSneed.III.253. MB.
1856.50). {ænyd. d. s., vbs. til foreslaa, efter

ty. vorschlag, jf. 1. Forslag) det at fore-
slaa noget (til udførelse) ell. nogen, som til-

bud, plan ell. anmodning; konkr.: mundt-
lig ell. skriftlig ytring, hvorved noget
foreslaas; ofte i (især QJ) udtr. som frem-
sætte, fremkomme med, gaa ind paa et

50 forslag, (især polit. :) stille forslag (jf. For-
slags-ret, -stillerj, (nu 1. br.:) bringe (en
ell. noget) i forslag ell. gøre forslag paa
(en), komme i, være paa (ell. i. VSO.) for-

slag olgn. : kongens daatter af sønden skal

komme til kongen af norden, at giøre
billige forslag. Dan.ll.6(Chr.VI). vi giorde
vel, om vi indgav et Forslag til Raadet
åerom. Holb. Kandst.II.l. Hans Mayestet
(skulde) sende en Courier til Tsaren, hvor-

60 til ieg u-afvidendes blev bragt i Forslag.

Æreboe.186. Til disse . . Documenter at

(ordne) haver den SI. Mand . . giort For-
slag paa mig. Langebek.Breve.lll. dend fat-

tige Princesse (var) kommet i Forslag til

at ægte Hertugen af 'BoviThon.Seidelin.78.

nyere Tider have igien bragt (sørgehøj-
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tider) i Forslag og tildeels i Udøvelse. En-
gelst.Nat^59. han havde været paa Forslag
til et Biskopsembede. Molb.BfSJ.oO. Kon-
gen kan for Rigsdagen lade fremsætte For-
slag til Love og an(£"e Beslutninger. (?r«ndi.
(1849).§28. Pont.LP.VII.154. ^f om plan,
forsæt. Moth£466. jf.: for omtrent 12 Aar
siden . . giæredes det Forslag imellem .

.

Bernstorff, KJopstock og mig, at jeg (skul-

de) have reist til Nordskotland. £«?. FIJI. lo WSchicanenfl.TF.24.

Klogskab , List og Forslagenhed. BMøll.
DyL.1.97.
forslag^S^e, v. [fror'slaga] -ede. vhs. -nine

(vAph.Chym.1.458. Wagn.Ttknll4.388). (ef-
ter ty. verschlacken) omdanne til slag-
ger. Mangan vil forslagges før Jæmet til

Mangansilikat. s»Js/.508. Kalk, hvis kemi-
ske Opgave var at binde og forslagge den
af Raajernets Fosfor dannede Fosforsyre.

206.
IIL Forslas, et (MO. FruHeib.EtLiv.

1.251), en (VSO. Heib.Poet.X.224.XI.329.
D&H.). [fmr'slaq] uden bøjning, (egl. vbs. til

forslaa 4, jf. nt. verslag; iscei' dagl.) den
egenskab ved noget, at det forslaar; drøjelse;
varighed. Moth.S466. Konen (skulde) vqå
klog Huslighed lægge Forslag i deres Xiå-

'kovajne.Rahb.Fort.il.225. (jeg) skyllede en

Forslags-, i ssgr. af I. eU. II. Forslag.
-pæl, en. [I] ^ pæl, som drives i jorden
for at danne huller, hvori andre (særlig lan-

ge) pæle kan anbringes. Feltarb.94. -ret,
en. [II] (1. br.) ret til at stille forslag (i en
parlamentarisk forsamling olgn.). CantU.V.
529. Schand.SB.227. -stiller, en. [UJ (især
polit.) Hørup.I.136. SaU VIII.olO.
forslamme, v. [fmr'slam's] -ede. vbs.

01 i mig, men det havde ingen Forslag, 20 -ning (Scheller.MarO. D&H.). (efter ty. ves
det var som Vand på gloende Jern. Zeppe-
lin.E.113. især i forb. som der er forslag
i (ofte i nægtende udtr.) : Der er ingen (MO.

:

intet; Forslag i den Mad. VSO. Hrz.XIII.
226. Han begyndte (at læse op) hen paa
Efteraaret, naar der var blevet noget For-
slag i Aftnerne. JakEnu.G.23. skulde man
gifte sig, skulde man holde af, saa der
var Forslag i det. Breum.EH.lll. Der er
mere Forslag i Fisken, dersom man .

.

skærer den i Skiver, end naar den ser-
veres hel. Const.Kogeb.oO. naar man var saa
forelsket i hinanden, som de to, saa var
der ligesom slet ikke Forslag i Tiden, den
fløj jo ligefTem. KnudFouls.UJ20.
forslagen, ad/. rf(nr'sla-'q(8)n] intk. -t

ell. t d. s. (Holb.Ér.IlI.3) ell. f forslaget
(smst.IV.4. HeibJ*oet.V.176. Hrz.XYIII.3).
(ænyd. d. s.; efter mnt. vorslagen, ty. ver

schlammen (i bet. 1)) t) (t. br.) opfylde
(et stykke havbund, iridløbet til en havn olgn.)

med mudder. Moth.S474. i pass. iorslam-
mes, mudre(8) til. D&H. 2) ii ^ t pass.

forslammes, om skydevaaben (geværløb
olgn.): dækkes af krudtslam (der forhin-
drer nøjagtig skydning). Scheller.MarO. jf.
SaUVIII.oll.
t forslappe, v. -ede. (jf. ty. verschlaf-

30 fen, »V. forslappa) gøre for slap; slappe
for meget. Moth.S476. Det kan forslappe
Maven, Nerverne, Tænkekraften.FSO. Ved
idelig Spænding forslappes Buen. smst.

forslibe, v. [fcorisli-'ba] præt.-sUb; part.

-slebet. (,//. ty. verschleifen) 1) (1. br.) øde-
lægge ell. beskadige ved at slibe. At for-

slibe en Kniv, et Glas. VSO. MO. D&H.
2) (nu næppe br.) (til)slibe (glas olgn.).

Jeg lod mig bedrage af Straalebræknin-
schlagen; egl. perf. part. til forslaa (s. d.); 40 gen i et forslehet Glas. Faye.LitArbJI.187.
bet.-udviklingen forklares vist gennem mnt.
sik vorslan, skjule sig (ænyd. forslaa sig,

forsvinde), jf. fordækt; ell. ved mht. ver-
sla(he)n, belægge med interdikt, jf. bandsat,
forbandet; nu lidt gldgs.) om person: som
let finder paa raad og udveje, er i besiddelse

af snildhed, kløgt, listighed olgn.; snild; li-

stig; udspekuleret. *Det saa gemeenlig
gaar med de forslagne Qvinder;

| Man i

forslide, v. [fmr'sli'åa] præt. -sled; part.
-slidt (Høysg.AG.39) ell. (nu kun dial.) -sledt

(Langebek.Breve.133). (cenyd. d. s.; efter mnt.
vorsliten; især i perf. pari. brugt som adj.,

jf. SV. forsliten) 1) m. h. t.ting (især brugs-
genstande, klæder olgn.). t.l) (nu sj.) som
verbum: opbruge ell. forringe ved slid;
slide (for) meget (paa). Det Guld og
Sølv, som i Forgyldjiinger, Galoner og

Huusholdningen dem aldrig hiemme finder. 50 Broderier forslides og forspildes. OeconT.
Holb.Paars.233. der sidder altsaa . . ikke
blot et forslagent Hoved paa den Peer
Degn, men han kan endogsaa forstaae den
Saxo Gramatica som har forbedret det la-

tinske Sprog. Grundtv.LSk.lO (jf.Holb.Er.
I1I.3). 'Manden besynge du, Musal den
heel forslagne (o: Odysseus). PMøll.(1848).
1.137. en særlig forslagen Fyr, der ikke
blot kunde gøre latterlige Fagter i sin

VII.29. De Sengereqvisitter som forslides,^

skal eftersees . . det som findes aldeles^
ubrugbar, kasseres. MB.1810.491. 1.2) perf.
part.: medtaget ved hyppig brug. De
andre Ord (i en indskrift) ere saa forslitte,

at man ikke kand læse dem. Holb.DH.I.
408. *Vanfred viiste mig en Vei; afskye-
lig,

I
Forslidt af Trællens og den Feiges

Fodspor. Etc.V.274. 'Ærmet straks forslidt
Munkekutte eller Narredragt, men tUlige 60 ved Haanden bliver. PMøll.1.102. Uhrma
være en Slags Teaterdirektør. TroekX. Fil.
108. -hed, en. (nu lidt gldgs.) vAph.(1759).
Hrz.XIII.156. hans Træk . . havde et tvært
Anstrøg, hvorigennem Forslagenheden og
Snusfornuften af og til glimtede. DracAw.
VD.345. Ræven er bleven berømt for sin

geren . . sagde, at der maatte spares meget
paa (kunstfuglen), thi den var saa forsUdt
i T!a^^ene.HCAnd.V.291. min Vært . .

læste i de gamle forslidte Bøger. Drachm.
KK.93. 2) m.h.t.mennesker. 2.1) (nunæp-
pe br.) refl.: slide sig op; ødelægge sig
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ved arbejde. Man bør nok arbeide, men
ikke forslide sig. VSO. 0rst.Br.1.305. MO.
2.2) perf. part: medtagen af arbejde.
den gamle, forslidte, Stempelsnidder.Gram.
Breve.63. jeg ønskede at afkysse de Taa-
rer den forslidte Olding fældede bag Plo-
ven. JohsBoye.(Rahb.Sandsig.510). JakKnu.
GP.84. 3) overf., m. h.t. aandelige frem-
bringelser. 3.1) (vist kun hos Brandes) som
verbum: forringe værdien af tanker olgn. lo

ved hyppig gentagelse; trivialisere.
de Dværgeskikkelser, der . . har udvan-
det (de Maistres) Ideer . . og forslidt eller

forvansket hans Lærdomme.Brandes.V.lOS.
3.2) perf. paji.: ofte gentaget (og derfor
interesseløs); triviel; banal. •Bryllups-
Vers er saa forslidt,

|
At ingen Fruer-Pi-

ge
I
Kand blive Pige-Lauget qvit,

|
At

Vers det jo skal sige.Reenb.1.265. her i

Landet henger (man) ved det gamle for- 20

slidte Morale, som nu er ikke meer i Brug.
Holb.Philos.IV.6. en lang Straffepræken .

.

fuld af de forslidteste Trivialiteter. Oehl.

Øen.(1824).11.380. dette Træk . . er et af

de allerforslidteste paa Theatret. H^ei&.Pros.
VI.84. dette Emne kan (let) glide ned i

det Forslidte (Brandes.DD.201 : Trivialitet^

og Platte. 5rawdes.II.36. forslidt, se for-

slide. O -hed, en. 1) til forslide I.2: det

at være forslidt, hele hendes Klædning . . 30

havde denne næsten rørende Forslidthed,
som en Dragt kun kan faa hos Mennesker,
der er meget . . paapasselige med deres
Tø]. JakKnu.GP.34. 2) iii forslide 3.2; især

mere konkr.: forslidt vending, bemærkning
osv. (navnlig hos Brandes som gengivelse af
Trivialitet^. (Coleridge spækkede) sin Tale
med allehaande Gammelmands -Forslidt-

heder. Brandes.V.344. smst.VI.450.
forglikke, v. [fmrislega] -ede. (til VI. 40

for- 2; jf. ty. verschlecken, verschlicken

;

sj.) (medtage ved at) slikke alt for meget
og ofte. (især i perf. part.). VSO.(om over-

dreven kyssen). *en Mast, helt søndergravet
og forslikket

|
af Søen. Drachm.DJ.1.155.

forslime, v. [fmr'sli'ma] -ede. vbs. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s. (i perf. part); jf. ty. ver-
schleimen; især fagl.) 1) (nu 1. br.) bedæk-
ke ell. opfylde med slim. Moth.S494. Ved
saadanne Spiser mener man at Maven for- 50

slimes. F/SO. En forslimet Mave kan være
Aarsag til mange Sygdomme, smsf. MO.
D&H. 2) (især bot.) blive (omdannes) til

slim. Den mægtige Midtlamel i Cellevæg-
gene hos Laminaria . . o. a. Alger er for?

slimet. Warm.5of.i87. Hos mangfoldige un-
dersøiske Vandplanter . . er Overhuden
besat med smaa Haar, hvis Yderlag for-

slimeT.SaUVIII.511. Forslimiting, en.

{1. br.) vbs. iii forslime, især: 1) (dagl.) ka- 60

tarr af luftvejene med stærk slimafson-
dring; „slim paa lungerne". Aller.II.176.

2) (bot) omdannelse af cellulose i plan-
tecellehinden til slim. Warm.Bot.187. Landb
0.11.217.

forsladre, v. [fmr'sluS'ra] -ede. (dagl.)

1) (nu 1. br.) fremstille paa en meningsløs
maade; gøre til sludder. Historiens Pro-
ces . . bestaaer uheldigviis ikke i . . at
luttre Ideen . . nei, den bestaaer i . . at
forkluddre, forsluddre, forvrøvle Ideen.
Kierk.XIV.233. i sin Iver for at snakke
hende efter Munden havde Madam Mor-
tensen forsludret det ikke saa lidt. HHostr.
F.85. 2) refl. forsludre sig, komme til at
sige noget forkert (ikke tilsigtet ell. menings-
løst); forsnakke sig. D&H. jeg forstod
ikke hans mening, han maa have forslud-
ret sig

i

forsluge, V. [fmr'slu-'(q)3] -te ell. (nu
næppe br.) -ede (VSO.). vbs. (til bet. 2) -ning
(Lægen.reg. LandbO.III.760). {ænyd. d. s. (i

bet. 1); efter mnt vorsluken (ty. verschlu-
eken)) 1) f trans, l.l) sluge i sig; ned-
svælge. Fisken forsluger Krogen. VSO.
Han forslugede en Giftkugle. smst. 1.2) for-
øde ved overdaadighed i mad og drik-
ke. Om den Mand kan man sige med
Rette, at han har forslugt sine Midler.
smst. 2) refl.: spise (æde) for hastigt ell.

en for stor portion af noget (saa følgen
bliver forstyrrelse ell. sygdom i fordøjelses-

kanalen), smst. som han bedst sidder, be-
gynder (han) at kroe sig som en And,
der har forslugt sig. Kierk. VI.42. Hr. de
Louvois har forslugt sig i en Pære. Schand.
IF.15. *det kan hænd's dog, at Ulven for-

sluger sig paa,
I

hvad der kun er en Mund-
fuld i Rovdyrets Kæver. Drachm.LK.16.
MøllH.II.195.

II
overf., om umoden ell. over-

ilet tilegnelse af tanker. Han maa have
forslugt sig paa Søren Kaerkegaard.«Sc/iand.
F.199. jf.: har Du paa en eller anden
Maade forslugt Dig paa en Hemmelighed,
som ikke kan drages ud af Dig uden at

koste Dig Livet, saa gift Dig aldrig. Kierk.

11.106. forslugen, adj. [f(orislu-'(q)8n]

intk. (1. br.) d. s. (0ecMag.L25. PalM.U.217)
ell. -t. {af slugen og forsluge (sig); jf. nt.

verslaken; især talespr.) i høj grad be-
gærlig (efter at fortære noget); graadig;
slugvorn. Disse friske Spirer er Horn-
Qvæget ret forslugen paa. OecMag.1.25.
Det er ikke godt at have saadanne for-

slugne Folk til Bords. F/SO. Individer, der aj

have svage Maver, men tillige vare me- .H
get forslugne. Heib.Pros.X.411. *Fra Ret til

^
Ret begiver (han) sig forslugen. PaZM. Z7.

285. jf: i deres Forslugenhed kaster
(hajerne) sig over alt BMøll.DyL.ni.207.

Il
overf: ivrig efter (at nyde ell. opnaa) no-

get. 'Plads i Theatret engang om Ugen
|

Og Andet, hvorpaa man er forslugen. Heib.
Poet.X.258. *Hvergang hun viste sig paa
Scenens Bræt . . |

Var Publicum paa Dand-
sen reent forslugen.PaZM. U.217. jf. : Forte-
pianoet er ovenpaa overlæsset med Pragt-
stykker af Nips (den mest forslugne Smag).
Bergstrøm.M.143.

t forslnske, v. -ede. behandle (klæ-

der olgn.) uordentlig; sluske med; for-
sjuske. At forsluske sine Klæder, sit Lin-
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tøi.VSO. Hun seer noget forsiusket ud i

Bllæder. smst.

forslæbe, v. [fmr'slæ'ba] -te ell. (især

diol.) -ede. (jf. ty. verschleppen) 1) f trans.:

edelægge ved at slæbe. MothjS510.fi øde-

lægge ved at lade slæbe; lade forslæbe (2) sig.

JEilschJ*hilBrev.99 (se u. foTsHa. 2). 2) refl.:

skade sig ved at slæbe; ogs. (dagl.): ar-
bejde mere end man kantaale.*3egal'
tid finder, at han er upasselig, | Nu udaf
Ladhed, nu at han forslæber sig. HoW.
Skiemt.C2'. Hun gaaer og forslæber sig

paa den store Dreng. FSO. Kan han bære
10 Lispund uden at forslæbe sig? Gold-
schm.VlI.S94. Han havde forslæbt sig,

sagde han. Han maatte blive liggende i

SeDgea. Drachm.FÆ.179. AndNx.SJOO. 3)

j>erf. part.: ødelagt ell. medtaget ved at
slæbe (paa noget) ell. (dagl. ogs.) ved at
arbejde for haardt. Høysg.S!225. et for-

hungret og forslæbt Bæst puster og suk-
ker under et utaaleligt Aag. Eilsch.Phil
Brev.xvi(if. dog u.bet.l). Ja er (hesten)

ikke skanK, saa er hun forslæbet, halt er
hun da. AntNielsJ'L.II.lOO. Naar hun for-

slæbt og forgrædt havde siddet en Stund,
hørte hun hans Aandedræt. Schand.BS.162.
de mange forslæbede og forkomne men-
nesker. Hjortø.F.114.

For-slægt, en. [V.2.i] {dannet som mod-
sæin. til Efterslægt; sj.) fællesbetegnelse for
mandlige og kvindelige slægtninge i lige op-
adstigende linie (jf. For-fader, -moder^ i

denne Sal var . . en Samling af Familie-
portraiter, men af den qvindelige Forslægt.
FJHans.Xovel.n.dOo. H0lr.(0rdbS.).

t forslænge, v. -le ell. -de. I) (til VI.
for- 1) slænge bort. Han har forslængt
-Sin Hat, Stok, etc. Det ligger nok for-

slængt etsteds i en Krog.FSO. 2) refl.: d.

s. 8. forkaste 3 slutn. Da forslængde jeg
mig skammeligen.FSO.
t For-slæt, en. [V.2.i] 1) første (hø-)

slæt (jf. Efterslæt i;. Moth.S471. I Aar har
Forsiætten været meget maadelig. VSO.
Blich.1.358. 2) (landbr.) lille jordstykke til

høslæt, beliggende ved enden af en ager. Til-

lader nogen en anden, være sig Huus-
mand eller Inderste, at slaae sine ager-
Reene og Forsiætter, da svarer Jord-Eye-
ren til hvad Fornærmelse Huusmanden
-eUer Indersten tilføyer hans Naboer. FBag-
ger£ye-Lov.(1773).18.
forsmaa, v. [fmr'smån -ede. vbs. (nu

næppe br.) -else (VSO.). Qlda. d. s., æda.
forsmå (Cambr.); efter mnt. vorsman (ty.

verschmåhen^, jf. forsmæde(lig); besl. m.
smaa, smæde Q ordet tilhører især det højere

skrift- og talespr., hvor det anvendes som
mildere udtr. for foragte, vrage, forskyde
øsv.) anse for lidet (ikke nok) værd;
foragte; ringeagte. 1) (nu 1. br.) i al alm.
*De Byrder, som Du (o: verden) mig har
byltet oppaa,

| Dem hvister jeg fra mig
og vU dem forsmaae. Kingo.252. 'Han har
forsmaaet din Angst, maaskee belagt den

|

Med et og andet Æresnavn. J5Jm7.F.154. af

lutter Høia^telse for den Rod, hvorfra de
(danske) fremspirede, komme de til at for-

smaae sig selv. Ørst.VII.4o. Olympens Gu-
der forsmaae ei at bruge List og Svig.
Bredahl.L0.26. | ordspr. man skal ikke for-

smaa gamle venner eller gamle veje. Mau.
2238. 2) nægte (at godkende ell. modtage);
afslaa, afvise, hvaa der tUbydes en. „Kom.-

10 mer der ogsaa gamle Koner paa Masca-
rade?" — „Vi forsmaar ingen." Holb.Masc.
1.3. 'De Fattiges Lovsang han (o: Vor-
herre) ikke forsmaaer. Ing.RSE.VII.236.
Saa modtag da vort Ønske, et godt Øn-
ske . . forsmaaer Din stolte Sjæl sUgt med-
lidende Ønske, foragter den Lindring.
Kierk.I.203. G. forsmaar den Slavinde, han
vil skænke ham. CBehrens.Hebbel.(1905).
279. (nu iscer som citat eU. iron.) i forsig-

20 tigt ell. høfligt tilbud om gave: Vil hånd
ikke forsmaa denne Skue-Penge, som
jeg har arvet efter mine Foræl(&e. Holb.
ArabJlsc. sa.KandstJV.7. nu maa De ikke
forsmaa et Par Gardiner af det nye Tøj,
som kaldes Jute. Schand.AE.242. | spec. m.
h. t. kærlighedsforhold: afvise; forsky-
de; vrage, fordi Herren haver hørt, at jeg
(o: Lea) var forsmaaet (o: af Jakob), da
haver han givet mig ogsaa denne (o: søn).

30 lMosJ29.33. Terentia: „Meener Madamen
da, at han ikke vil forsmaae mig?* —
Kirsten: „Hvorfor skulde han forsmaae en
Frue, hos hvilken han finder baade Skiøn-
hed og Midler?" Eolb.Forv.5sc. Hun var .

.

sat paa en af de haardeste Prøver: den
at være forelsket og blive forsmaaet. Crylb.

Novel.IL70. Pont.LP.VIL193.
forsmaatte, r. {afYlAor- 6.2 og smaa(t);

sml. Smaatteri; j/. formindske, forsmaa; vist

40 kun hos VilhAnd.) gøre (noget) smaat ell.

mindre m. h. t. ydre fremtræden, betydning,
værdi olgn. (i) den nyere attiske Intrige-
komedie (bkv) Odysseus . . staaende, for-

mindsket eller forsmaattet (o: berøvet ka-
rakterens storhed) til den vittige og for-

slagne Slzye.VilhAnd.L.lLl4. Hvor mange
gode Evner, der forsumper . . hvor me-
get stort der forsmaattes i saadan en lille

By. sa.AD.183.
50 For-smag, en, f et (Ew.VIII.113).

iy.2.1] fit. (nu næppe br.) d. s. (RahbÆ.IV.
81). {cenyd. d. s.; jf. mnt. vorsmak, ty. vor-
(ge)schmack) forudgaaende (virkeligt eU.ind-
bildt) smagsindtryk af en ting, inden selve ny-
delsen; især i videre anv. eU. overf.: forud-
gaaende indtryk af ell. begreb om noget;
mundsmag; forudfølelse; (forud)anel-
se. 'Det som en Forsmag Tørsten kan for-
øge. Grundtc.PS.II.354. (Satan) har mig

60 alt ved Kappefligen; og to Djævle har
han sendt mig til en Forsmag. Jn^.FSJJ.
166. Bødt.64. I m. betegnelsen for den fore-
grebne ting: 1. (sj.) i gen. 'Den Elskende
her Himlens Forsmag nyder. BahbJ'oetF.
11.97. 2. (nu kun i egl. bet.) styret af præp.
al Brors.59. Dette kan vel være nok til
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en Forsmag af Lipsii Skrivemaade. JSneed.
1.505. (barnet) nyder allerede en Forsmag
af Glæden. ffierA;.7Ii.4ii. jeg har allerede

en Forsmag af Middagsmaden. DÆBT. 3.

styret af præp. paa. *du paa alt din Lyst
en Forsmag her skal iaa. Helt.Poet.88. *0

Forsmag paa en evig SmeTtelEw.I.70.
Kierk.VII.230. Der er selv i de hæftigste
Fredsdemonstrationer en Forsmag paa den
Tilgivelse, der venter den lykkelig til-

endebragte Kxig. Hørup.1.79. denne lille

Forsmag paa at tage selv. JakKnu.S.163.
-smage, v. [V.2.i] (nu næppe br.) smage
(paa noget) før en anden (Moth.S522) ell.

før man selv spiser. *Først da man Bovene
havde forbrændt, og Fyldingen forsmagt,

|

Skar man det øvrige Kiøå. Bagges.NbW.
110.

t forsmede, v. C-smidde. Moth.S5S5).

{jf. ty. verschmieden) forbruge ved at
smede. En Grovsmed kan forsmede mange
Skippund Jern om Aaret. VSO.
forsmelte, v. [fcor'smæl'da] -ede. vbs.

-ning (Ørst.Br.1.48. OrdbS.). (ænyd. d. s.;

jf. mnt vorsmelten, ty. verschmelzen) 1)

m. h. t. metal olgn. l.l) f bringe (intr.:

komme) i flydende tilstand; smelte.
Moth.S532. Snee og Hagel . . udi Nedfal-
det forsmeltes til Regn af den varme At-
mosphæra. IIeitm.Physik.36. alt hvis Tøm-
mer-Værk var i Taarnet brændte. Klok-
kerne og Stykkerne faldt need, saa man-
ge, som ey vare forsmeltede. CPRotJie.MQ.
11.541. 1.2) ved glødning afrunde de
skarpe kanter, der fremkommer ved af-
sprængte og afslebne glas (fx. lampe- ell.

drikkeglas). OrdbS. jf. : Forsmeltemaskine.
Sal?yiII.511. 2) t overf. 2.1) sætte over
styr; forøde; d. s. s. fordøje 3. Moth.S532.
(I) anskaffer Besetning af Qvæg og Be-
ster. Harre og Ploug, og alt hvad der hør
til, hvorpaa den største Deel af Jeres
Formue torsmæltes. Holb.Samt.il.

|| finde
siff * (jf' fordøje 2). jeg er en Adels-
mand, og finder ey synderlig min Reg-
ning med enten at forsmelte Ørfigen,
eller lade mig prygle for jers Løgners (o:

løgnes) Skyld.Comoedie omLyveren.(1725).39.
2.2) smelte sammen (til en helhed). Ogsaa
i (den absolutte viden) maatte Frihed og
Væren være ioTsmelteåe. Ørst.Br.1.48.

t forsmerte, v. -ede. {ænyd. d. s.; efter

<t/. verschmerzen) overvinde, faa bugt
med smerten over noget; finde sig i;

døje; forvinde. *(han) Ørefigen ej i Ver-
den kand ioxsmexiQ. Helt.Poet.211. det er
en Vanlycke som I let kand forsmerte.
KomGrønneg.II.234. jeg hafde Umage at

forsmærte riaa en philosophisk Maade mine
anvendte Skrifver-penge. Gram.Breve.222.
Saa vidt jeg kiender mig selv, vilde jeg
have forsmertet mit Tab, om min Arendse
var blevet lykkelig. Ew. VIII.86. *Et Ord,
et Vink behøver kun mit Hjerte,

|
Og

alle gamle Sorger strax det gjæste . .
|

Den gamle Vunde la'er sig ei forsmerte

(PalM.V.382: gjemmer paa sin Smertej.

PalM.AdamH.UI.146.
forsminke, v. [fmr'smeriVa] -ede. {til

YI.toT-2;nunæppebr.) sminke for stærkt.
Hun har saaledes forsminket sit Ansigt,
at hun seer ud som en malet Dukke. VSO.
Ingen vilde lade sig indtage af hendes
forsminkede Kinder, smst. MO.
t forsmndske, v. {jf. ty. verschmut-

10 zen) gøre smudsig; smudse til. At for-

smudske sine Klæder, sit Lintøi. VSO.
forsmnl(d)re, v. [foorismul'ra] -ede.

vbs. -ing (S&B.). {til VL for- 2; nu næppe
br.) brække, gnide, trykke (osv.) til smu-
ler; smul(d)re. Barnet staaer og forsmul-
rer det hele Stykke Brød. VSO. MO. Si&B.
\l perf. part.: hensmul(d)ret. de forsmul-
orede tørre Been og Knokler (o: af et ske-

let). Gylb.XII.294.

20 forsmæde, v. [fmrismæ'åa] -ede. vbs.

jf. Forsmædelse, {ænyd. (perf. part.) for-

smeet (DMag.3R.IIi.l41), jf. ænyd. for-

smæle ; efter ty. verschmåhen m. tilknytning

til smæde, forsmædelig; jf. sv. forsmåda;
nu næppe br.) haane ell. krænke (haardt);

smæde. *Det ikke her (o: i underverdenen)
gaaer til, som man paa Jorden tænker . .

|

Her den forsmædes, som var der paaÆrens
Top. Holb.Metam. 86. vAph.(l?o9). VSO.

30 forsmædelig, adj. [foor'smæ-'dali] adv.

d. s. ell. -t ell. (f) -en (VSO.). {ænyd. glda.

forsmæ(de)lig, forsmædig; fra mnt. vor-
sma(de)lik; besl. m. forsmaa, smaa; jf. for-

smæde) 1) (især O; jf.Feilb.IV.156) som
volder skam; foragtelig; vanærende;
skændig. Almuen . . lagde Hold paa han-
nem, brugende mange forsmædelige Ord.
Slange.ChrIV.1201. de bleve skildte ved
deres Liv ved haard forsmædelig og smer-

40 tefuld Død.Borrebye.TF.833. de forsmæde-
ligste Forbandelser strømmede fra hans
Læber, da han gjenkjendte mig. Winth.
Nov.138. (hans attraa) forekom nam saa
forsmædelig. Drachm.F. 11.163. Pont. LP.
VIII.191. jf: Straffens Forsmædelig-
hed afskrækker undertiden mere end dens
Haardhed. VSO. 2) ('„dagl. Tale." MO.; nu
næppe br.) om (hvad der volder) smerte

ell. ubehag: meget heftig og ubehagelig;
50 utaalelig; forbandet. (Herodes Agrippa

blev) slagen med Bylder paa sit gandske
Legeme, (hvilket maatte) foraarsage stor

og forsmædelig Smerte og Pine. Borrebye.
TF.833. *Længer ei man aanded i Salen
sundt og frit; | thi forsmædelig Heden
udbredte sig med Qvalm. Oehl.HK.llO.
Hauch.SD.II.277. Naar vi komme ud i de
store Sandørkener (vil vi) komme til at

lide Vandmangel og plages af den for-

60 smædehgste Tørst. Schack.38. en forsmæ-
delig Hovedpine. Goldschm.IV.272. jf: bit-

trere end Malurt er vel Dødens Forsmæ-
delighed for den Dødelige. Kierk.IV.201.

Forsmædelse, en. [fmrismæ-'Qalsa] flt.-t

(Es.50.6. Oehl.IV.73. Hauch.VIL4). (glda.

forsmæ(d)else, forsmælelse; efter mnt. vor-
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smadenisse; jf. forsmæde(lig); især Cp) som
vbs. <tZ forsmæde: forhaanelse; ogs.: til-

stand af dyb skam som følge af van-
ærende behandling ell. tiltale; mere
honkr.: enkelt handling ell. udtalelse,
hvormed en krænkes dybt. I have baaret
hedningernes forsmædelse (1871 : Forhaa-
nelse). Ez.36.6(Chr.VI). 'Den nu dyrcket
blev som Gud, | Der nyeligen . . var saa
forhaanet bleven,

|
Med stoer Forsmæd el- i'o

se til Daarekisten dreven. iroZ6.Paars.5i4.

Ing.VSJ.88. Abu Sufjan fører Hæren, og
han vil hævne baade Forsmædelser og
Mandefald. EBrand.M.43.

CP forsmægte« v. [foir'smægdal -ede.

vbs. (mi næppe br.) -else (Moth.S527. VSO.).
{ænyd. forsmecte, forsmacte, glda. forsmæc-
te (2MosJ22.10(GldaBib.)); efter mnt. vor-

smechten, -smachten (ty. verschmachten^;
nu især poet. og højtid.) 1) som verbum: for- 20 lieren, spise noget godt, guffe i sig (nt. sna

fadingen (mods. I. Bagsmække 1^. VSO.
MO. Drachm.VT.276. Anders . . stemmede
Fødderne mod Forsmækken og lod i næste
Øjeblik Pidsken hvine ned over Hestene.
JakKnu.S.41. JVJens.SN.86. 2) (især dial.)

d. s. s. Bukseklap. Feilb. Skjoldb.KH.o3.
*Murer Bruus kommer ud af sit kalkede
Das

I
med Forsmækken aaben, alvorlig

og hvas. Bergstedt.III.59.

forsmere, v. [f(or'sm6'ra]præ^-smorte;
part. -smurt {cenyd. d. s.; jf. ty. verschmie-
ren; sj.) (tilsmudse ved at) besmøre. Moth.
Sool. Han er bleven saa forsmurt i An-
sigtet, at han seer ud som en Skorsteen-
feierdreng. VSO.

for8iiabli8ere,r.[f(nrsnabliise'ra]-ede.

(jf. nt. sik versnaveln, -snaveleren, -slab-

beseren, -snappenseren, -snabbeln, -snub-
beln ofl. (i sa. bet.) samt ty. (ver)schnabu-

smægte ell. (i sa. bet.) f forsmægtes
(Høysg.S.223). 1.1) (nu næppe br.) i al alm.:

miste kræfterne ell. sundheden paa grund
af sygdom, stilt, vanrøgt olgn.; lide Jiød;

vansmægte; ogs.: omkomme af sult osv.

dersom jeg lader dem fare fastende hiem,
maatte de forsmægte (1907: vansmægte^

Eaa Veien. Jfarc.8.3. Dersom ikke Jule-

ege var her i Landet, maatte man for-

smægte; thi det er den eeneste Tid om 30 bræeren vilde dække, at han forsnablise

weln, snaweleren^; vistnok dannet af for-

snappe (sig) m. spøg. omdannelse efter Sna-
bel, nf. snawel osv.; dial. ell. (nu næppe br.)

jarg.)refl.: snakke over sig; ogs.: handle
overilet; begaa en flMmAcd!. lad os giøre
reen Aftale i Forveien, at vi ikke skal
forsnablisere os. Bouilly.Fruentimmerhade-
ren.(overs.l811).14. *Dog nei — jeg havde

|

Mig nær forsnahliseTet.Heib.FoetJ.381 . He-

Aaret de (o : jomfruerne) ere noget tamme,
da kand man endelig faa et Kys. Holb.
Vgs.(1731)JI.3. Mennesker graves ud af

Ruinerne, Ligesaa Dyr, som havde i fem
til syv Dage og længere maattet forsmæg-
te under mangehaande Qval. Balle.Bib.I.

189. naar Vintren holder længe ved, sees
(raageme), stundom hobeviis, at forsmæg-
te ai Hunger og Frost. PNSkovgaard.B.59.

rede sig; men jeg er fiin (o : snu). Oversk.

Com.V.43. Den velsignede, snaksomme Pa-
riser . . har forsnabliseret sig iaften ved
Soupeen, den længe gjemte Hemmelighed
plapprede han ud. CBemh.NF.V.173. Feilb.

For-snak, en. [V.2.i] (sj.) mods. Efter-

snak (1), Bagsnak t talem. (dial.) : forsnak
er ingen eftersnak, forord bryder ingen
trætte. Feilb. jf.: 'Det min Forsnak var om

overf.: Derfor er min Aand forsmægtet i 40 Brage (o: hvadjeg mundtligt foredrog for min
mig, mit Hjerte er forfærdet inden i mig.
Ps.143.4. Sjelen vilde forsmægte af Frygt
og angstfuld Forventning.KierkJV.147. 1.2)

om menneske, dyr eU. plante: lide ell. gaa
til grunde af mangel paa drikke ell.

væde. Alle Træer paa Marken forsmæg-
tede. Ez.31J5. den forfriskende Dugdraabe
faldt paa det forsmægtende Blad. HCAnd.
VI.295. Tænk Dig i Ørkenen enEensom;

søn i hans barndom om poesi),
|
Som mig

først hans Øre vandt. | Næppe jeg kan
noget vinde | Hos dig med min Eftersnak
(0: skriftet „Brage-Snak"). GrundtvJ'S.VII.
199. (jf. foresnakke^.
forsnakke, v. [fmr'snagd] -ede. vbs.

-else (s. d.). {ænyd. d. s.; jf. fortale) 1) (nu
dial.) d. s. 8. besnakke 1.2. da Torsdagen
kom, havde C. forsnakket Konen og faaet

forbrændtnæstenaf Solens Hede, forsmæg- 50 hende til at frafalde den forlangte Skils
tende finder han en Kilde. Kierk.XIV.293
Han selv var ved at forsmægte af Tørst.

SMich.EB.35. 2) (nu sj.) perf. part. for-
smægtet brugt som adj.: som forsmæg-
ter; nødlidende; afmægtig, opretter de
hengende hænder, og de forsmægtede
(1819: afmægtige) inæ.Hebr.12.12 (Chr.

VI). Stanken, som udaandes af de for-

smægtede Legemer (o : paa et hospital)

misse. Cit. 1839. (AarbVejle. 1920.149). Du
kunde jo sate (0: sagtens) forsnakke Tøsen,
dit Utusk — vi ved nok hvordan Kvind-
folk er. Grravl.0en.135. 2) (dagl.) refl.: sige
noget, man ikke har tilsigtet; sige
noget andet ell. mere, end man vilde
sige. *Hans Slægt og Venner uophørligt
plagte

I
Ham med Erindring om at gifte

sig -^1 Dog sagte! sagte I | Der har jeg
Basth. GT. 251. 'Qvæget, forsmægtet af 60 uden Tvivl forsnakket mig! . . | Jeg snak
Tørst, iler til falmende SkoYe. Lund.EI>
15. Hestene vare ligesaa udmattede og
forsmægtede som Rytterne. Blich. (1846).
V.29.

For-smække, en. (ogs. -smækj. 1)

bræi, som udgør den forreste del af vogn-

ker meget heller om igien:
|
Kun Venner

bade ham. Bagges.lJ.48. Den ifømævnte Fi-
lolog havde Historie med os, men han var
aabenbar distrait og forsnakkede sig . . i

Aarstallene.Sc^flnd.P.57. saa havde Lærer-
inden en Dag forsnakket sig og sagt, at

V. Beateykt «/« 1923 66
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der ved Knopskydning dannede sig en
hel Stabel af unge, selvstændige Madusser
(i Stedet for Meduser). JakKnu. A. 94.

|i

komme til at røbe noget ved uforsigtig-
hed; snakke over sig. jeg (maa) holde
Tand for Tunge, Man kan let forsnakke
sig ved et Glas Yin. Ing.EF. VII.156. Aa
Bitterknøel der har jeg vist forsnakket
mig. Hrz.XVIII.17. at faa hende til at

snakke løs og mulig forsnakke sig. Gjel.M.
106.

II
(nu sj.) snakke for meget (mere

end man kan taale). Moth.S557. jf. VSO.
Forsnakkelse, en. flt. -r. (dagl.) vbs.

til forsnakke 2; især mere konkr.: ord ell.

ytring, hvormed man forsnakker sig.

den Heibergske Klokker Links Forsnak-
kelser med Sort og llyidt.Brandes.XII.113.
Markman.PB.114.
t fbrsnappe, v. -ede. {ænyd. d. s. (i

bet. 2);jf. nt. versnappen, ty. verschnappen
samt forsnablisere) refl. 1) snappe (gribe)

fejl. Jeg forsnappede mig, og fik en feil

Hat, Stok. VSO. 2) snakke over sig; for-
snakke sig. Moth.S560. Jeg havde nær
forsnappet mig, men tog i en Hast Ordene
i mig igien. VSO.
t forsnavse, v. -ede. (til VI. for- 2)

gøre snavset; smudse til. Barnet gaaer
og forsnavser sine Hænder, Klæder, sit

Ansigt. VSO.
forsnelde, v. se forsnilde.

t forsnige, v.præt -sntg; part. -sneget.

(til VI. for- i;jf. ty. verschleichen) t) snige
sig til at føre noget et sted hen. Han
har forsneget mange Varer i Land, uden
at betale Kongen Told deraf. VSO. 2) refl.:

snige sig bort. Slaven fandt LeUighed tU
at forsnige sig. smst.

t f<»rsnil(le, v. (ogs. forsnelde). -ede.

vbs. -ing (Leth.(1800). VSO.) cH.-ning (vAph.
(1764)). {ænyd. d. s., afmnt. vorsnellen (sv.

forsnilla, begaa underslæb med); jf. besnilde)
d. s. 8. besnilde. jeg skal ikke lade mig for-

snilde af ham. Lodde.(SkVid.IIL158). VSO.
forsnirkle, v. [tmT^smrglo] (til VI.

for- 5 ell. 6.1 ; jf. forsnørkle; °sj.) refl.: an-
tage en (meget) snirklet form. *De sidste
Partier

|
af Svanes Bog (o: en regnskabs-

bog)
I

forsnirkler sig ikke |
i Kruseduller.

Blaum.Sib.134.
For-snit, et. (især fagl.) den forreste,

afskaarne kant af noget. Frygter man Støv
i den aabne Bogreol, kan man paa Hyl-
dernes Forsnit anbringe Lister af blødt
Skind, som rækker . . ned over Bindenes
^ygge.VortHj.IV2.46.

\\
(bogb.)en bogs for-

reste (lodrette) „snit". Bogen (sættes) i Presse
imellem to Pressebrætter, der naar lige til

det hule Forsnit. IIaandgern.437.
forsnitte, v. [fcorisnida] -ede. (til VI.

for- 2; j/. <?/. verschnitzeln; nu næppe br.)

snitte forkert ell. for meget; ødelægge
ell. beskadige ved at snitte. At forsnitte
et Træ, en Viinstok. VSO. Den smukke
Top af Træet er reent forsnittet, smst.

lorsne, v. [fmr'sno'] -ede. (til VI. for- 2;

nunæppebr.) sno for stærkt; ogs.: sno ind
i hinanden; forvikle; overf: fremstille
paa en indviklet ell. vildledende maa-
de; fordreje; forvende. At forsnoe et
Reeb, en Traad. VSO. MO. Kaper.

t for-snnbbe, v. (sko.) afskære den for-
reste del af saalen (under tæerne) og flikke et

nyt stykke (taastød) ind. Disse Støvler, Skoe,
skal ikke forsaales, men aliene forsnuppes

10 og bagflikkes.7/S0. f -snubber, pi. (sko.)

om indflikkede stakker i den forreste del af en
saal; taastød. linder Støvlerne skal aliene
sættes Forsnupper og Bagflikker. VSO.
forsnne, v. [fmr'snu'a] -ede. (dagl, ofte

foragt, (jf. VSO. Levin.); nu vist kun i perf.
part.) 1) (til VI. for- 2) refl. ell. i perf. part.:

sove over sig; sove for længe. I Dag har
den dovne Krop atter forsnuet sig. KSO.
forsnuet, som har sovet over sig (sovet for

20 længe). Seel hvor han seer forsnuet ud.
smst. D&H. 2) (til VL for- %) forspilde ved
at „snue"; bortsove. Det er skammeligt
saaledes at forsnue den dyrebare Tid. VSO.
3) (dannet af part. forsnuet i bet. 1 m. til-

slutning til forkølet samt til Snue; jf. VI.
for- 2.3 og 5) forsnuet, medtaget af snue.

Di&H.
forsnævre, v. [fmrisnæu'ra] -ede. vbs.

-ing (s. d.). (til VI. for- 6.2; < MO.; især CP

30 og fagl.) gøre (refl. ell. i pass.: blive) snæ-
ver ell. snævrere; indsnævre, denne Ka-
nal (0: i en porcelænsovn) var (ikke) kon-
strueret som de øvrige — den forsnæv-
rede sig.Bergs.GF.1.98. Pulsaarerne . . for-

snevres. NicHolm.LA.66. Nedslag lader sig
ofte bekæmpe . . ved at takke eller for-

snævre Skorstenspibens øverste Rand. Vort
Hj.111.26. forsnævret hov, (vet.) hov,

som ved sygdom er blevet smallere bagtil (ind-

40 snævret i dragtpartiet).LandbO.II.672. For-
snævring, en. flt. -er. (især O og fagl.)

vbs. til forsnævre; ogs. om det forhold, at

noget er forsnævret, ell. (konkr.) om forsnæv-
ret sted paa ell. del af noget (rør, kanal osv.).

Øjnene laa stupide og alligevel stærke
som i en Forsnævring mellem de sod-
sværtede Laag. ORung.Y.40. (Købke) valgte
sit Standpunkt, saaledes at de perspek-
tiviske Linjer tegnede sig roligt og fort-

50 løbende henimod Horisonten, uden stærke
Vinkler og uden Forsnævring. Wanscher.
Æ.49. (med.) m. h. t. spiserør, endetarm, urin-
rør olgn. (striktur) : Følgen af enhver For-
snevring er . . en formindsket Lethed i at

udtømme, hvad der skal udtømmes. Thor-
nam.194. Panum.240. \\ overf. en virkelig
Forkuelse af Kvindens Ret og Evner og
en Forsnævring (o: formindskelse af omfan-
get) afBegrebet Kvindelighed.Troe?sL.ZJJ.

60 228.
forsnore, v. [fror'sno-ro] -ede ell. -te.

(til VI. for- 2.1; jf. ty. verschniiren; nu 1. br.,

vist kun i perf. part.) snøre for stærkt;
beskadige ved at snøre. Hun var saa
forsnørt, at hun fik Ondt ved Bordet. F/SO.

refl.: (hun) har forsnøret (forsnørt) sig.
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MO. Mohr&Nissen.Ty.-da.OrdhogJL(1904).
792. D&H. overf.: en Grevedatter, der er

. . indtil Fortvivlelse forsnørt af sine Om-
givelsers Aandløshed.SøoA. Udv.Feuilletoner

fra1879.(1880).22. Hende er det, der har
løst mit forsnørte, bindsiede Sind. Bregend.
1 de lyse Nætter.(1920).56.

forsnørkle, v. [frnr^snørglé] (jf.ty.veT-

schnorkeln samt forsnirkle"; 1. br.) gøre (i

cob tør ikke bevæges at lade sig forsoene
med Fenge.Holb.llJ.V.9. 'Skiebnen er for-

sonet Ew.V.45. (jeg) mindes, hvor heftig
Du stundom opblussede, men for strax
igien at iorsones. Mynst.Oehl.ll. (han maat-
te) forsone Katten med et godt Maaltid.
GoldschmJ.44. jf.: Min Hævn forsones kun
ved hele Slægtens Høå. NordBrun.ET.24.
\J&) spec. (relig.) om ophævelse af menne-

høj grad) snørklet; vist kun perf. part. toT- \o skenes skyldforhold til guddommen,
snørklet brugt som adj. : den gotiske Skrift
— en forsnørklet latinsk Munkeskrift. Aar-
bog f.BogvennerJ919J241.
fbrsbffen, adj. se forsuppet.

forsoldet, part. adj. [tmr'smVQf] {til

VI. for- 2.3; d^l.) ødelagt ell. medtaget
<if at „solde"; forsviret, alle de kraftige

Sømænd (var) døddrukne, udasede, forsol-

dede og ioTSvireåe. RistJ.212. FIsraelsen

efter den kristelige troslære tilvejebragt ved
fudmenneskets (Kristi) død; dels m. h. t. gud:
de ugudeliges offer haver den Højeste

ingen behagelighed, og ved mange offere
forsones hånd ikke for synd (1871: ei hel-
ler tilgiver han Synder for mange Offeres
Sky\å).Sir.34.20(Chr.VI). »Gud er mUd og
lod

I
Sig ved sin Søn forsone. J5ror8.i36.

Potuaneme forsonede i de ældre Tider
Ragna.(1900).91. j/..Det var altid morsom- 20 Guddommen med (o: ved hjælp af) Offrin-
mere at lufte sin Forsoldethed i fri

Luft end at trave rundt hjemme i Villaen.

TomKrist.LA.177.
For-sommer, en. rv.2j] (mods. Efter-

sommer 2). *Bag Gierdet hist, |
Der skal

du finde Forsommers Minde
|

. . alt grøn
paa Qvist. BrorsJ295. en smuk Forsommers
Åiten. Rahb.E.VJ235. Bogan.IIM. Feilb.

forsone, v. [fmr'so'na] -ede. vbs. (1. br.)

-else (VSO. Cit.l841.(Museum.l894.lJ69). io

Levin.) ell. (si.) -en (PalM.IV.212) eU. -ing

/s. d.). (cenyd. d. s., fsv. forsona; efter mnt.
vorsonen ell. ty. versohnen)

1) m. h. t. h-øde ell. stråfskyldighed : ved
bod ell. sonoffer afhjælpe ell. ophæve
følgerne af en krænkende ell. brødefuld
handling. I.1) (foræld.) m. obj., der beteg-

ner den handling, det forhold osv., som søges

gjort godt igen: sone; afsone; udsone;

rer. Bagges.NK.88. Christus har forsonet
Gud med Mennesket. Ørst. VI.105. dels (jf.
bet. 2) i udtr. som forsone menneskene med
gud: Menneskene (skulde) have en Mid-
lere, som kunde forsone dem fuldkommen
med Gud. Eic.(1914).1.31. med eet Offer
haver (Kristus) for stedse fuldkommen
forsonet (Chr.Vl, 1907: fuldkommet^ dem,
som helliggiøres. Hebr.10.14.

2) ved forhandling, ræsonnement eU. paa-
viriming fjerne uvenskab ell. uoverens-
stemmelse ml. to parter; stifte forlig.
2.1) t egl. bet. *Vor dyre Norden var med
Fred og Velstand kronet, | Et Naboe-Rige
med et andet var forsonet. Holb.MpSJ263.
Den Gave, forsonende at jevne Stridig-
heder. Ør8<jrJ7.59. refl. ell. reciprokt (MO.):
Islænderne, som han (o: Erik den røde)
havde forsonet sig med (0: efter et drab).

gøre bod for. kiendis (ordene) af Dom- 40 -ffott).-D-H".ZJ.o97. c. &r. Jfaiem.; Fiendskabet
meren at være Utilbørlige, da maa de med
Pengestraf forsonis.Z)L.6

—

21—4. din mis-
gieming skal bortvige, og din synd for-

sones (1871: sones). Ez. 6.7(Chr.Vl). En
Misgierning er bedreven, som aldrig kand
iorsones. Holb.Abrac.II. 3. *den Strafvær-
dige

I
Forsoner Brøden med sit Blod.OeW.

D.IOO. 'Jeg vil forsone, hvad jeg har for-

brudt. Sauc/i.Z) F.I7.505. jf. bet. 1.5: Chri-

er forbi. Døden for soner.Oehl.XXV.280.
jfPalM.ILJIIJ.27. 2^) CP overf.: fjerne
uoverensstemmelser ml. (to) begreber
ved at berigtige dem indbyrdes eU. forene
dem under en højere enhed, man søger at
forsone disse modsatte Eensidigheder (o:

opfattelser af et folks karakter). Ørst. VII.61.
Otto var ikke istand tU at forsone det dob-
belte Indtryk, hun gjorde paa ham. Gold-

stus har forsonet (udslettet, giort Fyldest 50 schm.Hjl.II.240. Det er for den aktuelle
for) Menneskenes Synder. MO. 1^) f »»

obj., der betegner straf (for en forseelse), som
ombyttes m. en anden: afsone. Ligeledes
maa Ole forsone de ved Dommen . . idøm-
te dobbelte Leiermaals-Bøder med 12 Da-
ges Fængsel paa Vand og ^rød. Stampe.
1.273. Straffen paa Kroppen, hvorved de
manglende Bøder skulle forsones. Skr.

(MR.).^yta749. 1^) t m. tings-obj.: rense

Kritiks Historie uden Interesse at forsone
disse Modsætninger. Rubow. Da. litt. Kritik.

(1921).156. 2.3) (tsær refl.) uegl: overvin-
de ubehaget ved en tilstand ell. forestilling;

finde sig i et ell. andet forhold. *sig ned-
bøiet Aand med Skiæbnen blid forsoner.
NordBrunJon.77. *Du (o: lindetræet) skal
os ved din grønne Top

|
Med Skovens

Savn forsone. Winth.I.163. Almuens Uegen-
(ved afsoning). I syv dage skal de forsone 60 nyttighed. .kasteretforsonendeSkjær
(1871: udsone^ alteret, og rense det. Ez.
43.26(Chr.Vl). U) (isa^ Qi) m. obj., der be-

tegner den krænkede part ell. dennes sinds-

stemning : formilde (jf. bet. I.5). Kongens
Vrede er Dødens Bud ; men en viis Mand
iorsoner den. Ord8.16J4. hvo veed, om Ja-

over den lange og blodige Kamp. Allen.I.

206. jf. (sj.): den underlige trøstesløse
Forsonethed, hvormed man finder sig
i enSkjebne.JS't€rfc.7F.i69. Brandes.VI.461.
O Forsoner, en. ^f Forsonere. Ew.

(1914)JJ3.23). flt. -e. til forsone 1 ell. 2.

55«
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Pra en Forlover eller Cautionist maae man
vel skille: . . En Forsoner (expromissor),
som paatager sig saaledes at præstere,
eller betale for en Anden, at denne An-
den derved ganske og aldeles befries.^ør-
reg.Privatr.IlI.376. *En venlig Aand, der
trøster, naar vi lide, | En mild Forsoner
ved det strenge H&å. Hrz.D.II.l. jf.: Hun
havde ikke Johanne Maries allestedsvir-

kende Forsonergemyt. TAifJews.TS.SP. især

(jf. forsone 1.5; relig.) om Kristus: *Imma-
nuel. Retfærdigheds 'FovsonQT.Ew.(191å).
1.129. *Hil dig Frelser og ForsonerIGrwndfy.
SSJ.454. Ing.RSE.VI1.10. Forsoning;,
en. {ænyd. d. s. (og forsøningj; vbs. til for-

sone) t) <iZ forsone i. 1.1) som vhs.; næsten
hun (relig.) til forsone 1.5; især brugt, dels

m. h. t. den jødiske religions skikke : da Yp-
perstepræsten gjorde Forsoning, da aaben-
Darede sig de samme unge Mænd igjen
for Heliodorus. 2Makk.3.33. dels m. h. t. den
kristelige lære om Kristi offerdød : (gud) ha-
ver udsendt sin Søn til en Forsoning (Chr.
yj; forligelsej for vore Synåer. lJoh.4.10.
Kristus gjorde Forsoning paa Korset for
al Verdens Synd. ikfonrarf.5F.88. jeg an-
førte forskellige Punkter i den dogmatiske
Religionsundervisning, som snart vilde fal-

de de unge for Brystet . . Forsoningen,
Jomfrufødselen. Det ny Aarh. 1. 642. 1 .2) f
(bibl.) m. forsk, konkr. bet. svarer imod mig
. . hvem jeg har fortrykt, og af hvis haand
jeg har taget forsoning (1871 : Bestikkelsej.

lSam.l2.3(Chr.VI). En mands riigdom er
en forsoning (1871 : er Løsepengej for hans
'hv.0rds.l3.8(Chr.VI). den Forløsning, som
er i Christo Jesu; hvilken Gud haver frem-
stillet til en Forsoning (Chr. VI: naadestoel

;

1907: som Sonemiddelj formedelst Troen
paa hans Blod. i2om.3.^5. 2) til forsone 2.

2.1) til forsone 2.i. Den sjeldneste, men
hedste Strid er den, der fører til Forso-
ning. jØrs<.JJ.i55. her forefaldt Slagsmaal,
og her drak man Forsoning CaZm.; For-
lig) efter Slagsmaalet. Goldschm.II.41. 2.2)

O til forsone 2.2. Forsoning mellem Tro
og Viden, Idé og Virkelighed. VilhAnd.
Topsøe.(1922).16.

||
(sj.) mere konkr. Jeg

henviser paa den til en Forsoning fore-
nede Modsætning. Ørst. (MO.). Forso-
ninss-, i ssgr. af Forsoning l.i ell. 2.i,

fx. (foruden de ndf. medtagne) -brev, -bæ-
ger, -højtid, -kys, -middel, -offer, -værk.
-dag, en. [l.i] navn paa en jødisk festdag
(jom kippur). Goldschm.1.52. Brandes.!!.
455. -fest, en. 1) [l.i] om en jødisk fest

(jf. -dagj. vAph.(1759). Goldschm.!.27.
\\

(relig., 1. br. :) *For mig paa Forsonings-Fe-
sten

I
Mild han (o : Kristus) døde, klar op-

stod. GrM«rffø.SS.IJJ.95. 2) [2.1] (især spøg.)
Han havde forestillet sig noget i Retning
af Graad og Tilstaaelse og Bøn om Naa-
de. Og saa en Forsoningsfest med Knæ-
fald og dyre Løfter. Wied.S.254. -lære,
en. [1.1] (teol.) Ørst.VLlOS. VilhAnd.AD.
194. -scene, en. [2.i] (især spøg.) naar De

taler med Deres Kjæreste, bliver der stor
Graad og Forsoningsscene. Goldschm.!.307.
Aakj.VF.202. f -værd, et. [l.i, jf. I.2] lø-

sepenge. Ew.VI!.78. forsonlig, adj. [f(i)r-

'so'nli] forsonlig. Moth.S608. (Jf. ty.xersohn-
lich) let at forsone (1-2); tilbøjelig til

forsoning. *Mon hånd ey kort tilforn mig
ogsaa loved har

|
. . at hånd forsonlig

-vax? Graah.PT.!!.83. jeg var forsonlig nok
10 til at tilgive ham den Ringeagt, han havde

viist mig.Ew.V!!!.201. *Som den bedste
Munk hun præked

|
Om et forsonligt Sind.

Winth.HF.142. være forsonlig stemt
j For-

sonlig-bed, en. (især CpJ Eilsch.Term.
38. hans Forsonlighed i hans Opførsel mod
C.EW.VL202. den Sorgløshed, den For-
sonlighed, hvormed Plmosophien betrag-
ter Historien og dens Helte. Kierk.H.158.
vise forsonlighed I

20 forsoren, adj. [foor'so-'r(9)n] intk. -sorent
ell. (I br.)-soTtt (Kbh}^hl912.1.sp.2). {ænyd.
d. s. (i bet.: som har brudt sin ed); egl. perf.
part. af forsværge; jf. edsvoren. Soren-
skriver) 1) part. adj. til forsværge.

||
(dial.)

i talem. forsoren ting gaar snarest
for sig, det, som man anser for mest umu-
ligt, sker allersnarest. Moth.S959. Feilb.

\\

(talespr.; nu næppe br.) i ed. jeg (0: en
glarmesterlærling) vil være evig forsoren

30 („evig forbandet"), om det ikke er sandt.
Hrz.XVl!!.27. som forundringsudraab olgn.

:

det kan nok være! det maajeg rigtignok siget

(Hans Mortensen i „Aprilsnarrene" :) Evig
forsoren 1 hvilken deilig Wiener-Tærte.
Heib.Poet.V!.94. 2) (dagl.) om (mands)per-
son ell. hans væsen, tale og manerer: som
viser en vis sorgløs, gemytlig raskhed, en no-
get respektløs friskfyragtighed olgn.; rask
paa det; synftig, hans Manerer . . vare

40 lidt forsorne. CBemh.!X.35. saadan en rig-

tig opbyggelig, forsoren Smedefamilie,
der endnu ikke har glemt at nyde Minut-
tet, ^os^/-. G. 69. (et) kækt og brovtende,
barokt og forsorent Yæsen.JLange.!.18.
hans ellers saa blege Ansigt blussede; han
saa' ligefrem forsoren viå.Drachm.VT.161.
vi kunde ogsaa stable en hel Del forsoren
Gemytlighed paa Benene og gik udadtil
for at være muntre Yyre.AndNx.DB.113.

50 m. hentydning til bet. 1 : Den glade, evig
forsorne Svends Rolle, som han tidligere

havde s^met.Schand.SF.268. sa.TF.!!.103.

jf.: (sangerindernes stemmer) var overan-
strengte (og)'k\ding af desperat For s or en-
hed. JFJens.D.i^ 7. II som adv. *Med Sab-
len klirrende mod Sporen, |

Snurbarten
sort, Kasketten sat forsoren. ^ares^r.56i.

Hatten sad en Smule forsorent ned i Pan-
den. Tandr.B.7.

60 O For-sorg, en. (ænyd. d. s.; til V. for-

2.1 ell. 5; efter ty. fiir-, vorsorge; jf. Efter-

sorg, forsørge) e?i af kærlighed ell. pligt

fremkaldt (omsorgsfuld) virksomhed (i

tanke og handling), der tjener til (paa for-

udseende maade) at værne, lede, hjælpe
en (der er mere ell. mindre uerfaren, hjælpe-
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løs osv.J; ogs. mere konkr. om- omsorgs-
ftild foranstaltning, understøttelse
olgn., som bliver en til del. 'Vor Friderich
er Vittig (o: Mog), Stor,

|
Hans Forsorg

værd at prise. Stub.93. Grev Reventlows
ædelmodige Forsorg havde reddet min
øvrige ulykkelige Familie fra Undergang.
Bagges.LJ.336. mange gode Foranstaltnin-

ger giøres for dette Folk ved din For-
sorg (Chr.VIAoTSjw, 1907: Omsorg;,mæg-
tigste FeWxl ApGJ24.3. Tops.IIl.208. Gyr
Lemche. VK.Slo. || m. h.t. børn. BosenstG.
(Bahb.LB.II.104). Kierk.VIL3l5. Forsor-
gen for de fra Hjemmet fjernede Børn.
Eigsdagst.ClOail22.1353.

||
(relig.) om guds

forudseende omhu for skabningen;
forsyn. *(gud) har til mig et Faders Sind,

|

Mig slutter i hans Forsorg ind. Brors.157.

*den Forsorg, som i Hede |
lod Jorden

selv berede | sig Duggens Svaledrik. Bich.

III.75. TroelsL.Xin.54. Q (I hr.) konkr.,

om den (person ell. institution), som sørger

for en. Samfundet, hvortil de skulde lære
at se hen . . som deres usvigelige For-
sorg og BeskytteT.PontXP.VIII.llO. (han)
var hendes afdøde Faders bedste Ven,
hans Families ædelmodige Forsorg. Gyr
Lemche.VK.36.

\\ f forudseende virksom-
hed til ens egen sikkerhed, jeg . . blev
vaer, at al saadan Forsorg og Anstalt af

Frygt for Fiender havde slet intet været
nødig. Bobinson.1.95.

forsoTe, V. [fmT^smn'a] prcet. -sov; part.

-sovet. vbs. (nu næppe br.) -clse (VSO.).
{cenyd. d. s., jf. fsv. forsova (sik) (sv. for-

sova;; til VI. for- 1 eU. 2) 1) (nu 1. br.)

gøre til intet, ødelægge ell. ophæve ved
at sove. *(jeg) forsover, ved din Smertes I

Søde Tanker, al min 'Søå.Brors.283. 'Hvad
Kæresten hedder | har Slangenids for-

sovet (o: glemt, „svedt ud"), \ de husker
kun, at Fyren | er Forstassistent. ÆiaMw.
Sib.74. I især: forspilde eU. forsømme
ved at sove. (prioren vilde) hindre, at Brø-
drene ikke efter Sædvane skulde forsove
deres Morgen-Lovsange. Solb.Ep.II.63. De
forsømte og forsov da ikke saa lyksalig
en LeyUghed. Tychon.AB.123. 'Neppe for-

sover du . . den gyldne Morgengudindes
|

Ankomst. Bagges.Gieng.Till.34. MO. 2) refl.:

sove til sin skade; sove over sig (jf.
forsnue sig^. man kand tabe en Daler for
hver Time man forsover sig. Eolb.Ul.V.2.
(Benan) havde forsovet sig en Morgen,
da han skulde sejle rundt om Genesareth
Sø. BrandesJL521. 3) perf.part. forsovet,
om person, udseende olgn.: medtaget af
(for megen ell. utidig) søvn; dagl. ofte:

som ser ud til ikke at have udsovet
(især om pludselig vækket person); forsnuet.
hans forsovede og opskræmmedeUdseende.
Gjel.M.20. lidt efter kom en forsovet Mand
med røde Øjne ud i Skjorte og Benklæder.
KLars.Ci.22. Han saa noget forsovet og
absintøjet ud. JVJens.EE.180. jf: '(brisen)

vækker af daarlige Drømme | de middags-

forsovede Damme.^TFMns<f<i<.JBy^cr/J9i8^.
22.
Fer-spand, et. [V.I.2] (efter ty. vor-

spann; jf. Forspænd) trækdyr (nu iscer:

heste m. seletøj), som er spcendt for ell. er
beredt til at spændes for en vogn, plov osv.;

ogs. spec. om to ell. flere heste, som spændes
foran stanghestene (VSO., jf. Forspands-
hammelj. Forordn."/al707.§l. Hærberger

10 . . hvor de Reisende skulde beede paa
Veyen, og tage nyt FoTSoand. HolbJÉ.I.
635. 'Her var Gudindens Vogn, det hvide
Forspand

| Af 0xen.Bagges.NblD.295. (bøn-
derne maatte) trælle for ham til Bygning
og Kørsel, og han tog ikke mildt paa dem
. . De, der red Forspand, blev piskede af
Kusken. NMøll.(Danm GalschJI.399). Aakj.
BS.64. I uegl. her er allerede et Forspand
af 4 Stykker (o: ansøgere) i Forstuen. Hoi6.

20 Bpb.II.2. (jærnb.) om to lokomotiver, der er
spændt for samme tog: DSB.Tjen.I.51. H (jf.u.
I. forspænde 3; dagl., spøg.) om briller, har
du taget forspand paa? • Forspands-,
i ssgr. ['fcnr|Sban(')s-] -bonde, en. (foræld.)
bonde, som leverede (og red paa) forspand.
vAph.(1764). VSO. -bammel, en.(landbr.)
d. s. s. Forhammel. OrdbS. -liest, en. (nu
næppe br.) d. s. s. I. Forløber 1 (jf. For-
spændshestj. VSO. -kilometer, en.

30 (jærnb.) om (det antal) kilometer, et lokomo-
tiv i „forspand" tilbagelægger. Sal.X.428.
-maskine, en. (jærnb.) DSB.Tjen.1.49.

t forspare, v. {efter ty. versparen; sj.)

undlade at opbruge noget m. henblik paa
senere behov; lægge til side; (op)spare.
At forspare til en anden Gang, til i Mor-
gen. VSO.
For-spids, en. (nu sj. -spidse, se bet.

2). spec: 1) (mods. Bagspids) ^ blænkerrode.

40 der under en fører uasendes paa den vej,

(for)troppen følger. NPJensen.(BerlTid.^/s
1902.Aft.l.sp.3). Bønnelycke.SpJ58. 2) (som
gengivelse af Frontispicej f gavlfaqade. Sex
Støtter af hvidt Marmor bare den skygge-
fulde Forspidse i Yeiiet.Birch.II.136. -spil,
et. 1) [V.l.i] J, mindre mekanisk spil, an-
bragt forude i større skibe. Harboe.MarO.
OrdbS. 2) [V.2.3] litterært, musikalsk olgn.
arbejde, som spilles (opføres) forud for og

50 som indledning til et andet (hvoraf det ud-
gør en mer ell. mindre uadskillelig bestanddel).
Moth.S662. For Comoedien opførdes et
kort Forspil. VSO. Elisabeth spillede strax
Forspillet (til romancen). CBernh.II.32. Der
var engang —. Æventyr-Komedie i fem
Akter og et Forspil. Drachm(bogtitel.l887).
Under Forspillet slipper man sin Dames
Haand med en halv Kompliment. PaulPet.
Dans.l8. 3) {ænyd. d. s. (Kalk.V.297), jf.

M mnt. vorgpel samt forespille; nu opfattet
som overf. anv. af bet. 2; især O) begiven-
hed, der bebuder, forbereder ell. indleder en
følgende (større ell. vigtigere). Deres Excel-
lence . . anseer denne mig beviiste Naade
som et Forspil til en større. Langebek.Brev€.
93. Ew.VIU.104. Det jordiske Liv er kun
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. . et Forspil til det Evige. 0ehl.0en.(1824).

11.378. I hans Sind begyndte et Forspil

tU Skinsyge ogFortvivlelse.iScftawd.)SjB.255.

4) {V.2.2 og 3] (nu næppe br.) ^ d. s. 8. For-
haand 4. Hånd har ioTspmet.Moth.S662.

(jf. Forspiller 1).

forspilde, v. [fmr'sbil'a] -te. vhs. (sj.)

-else. (glda. d. s. (GldaErøn.lOl. Brandt.
BD.I.291); efter »nn<. vorspilden; især GJ)

foraarsage, at noget gaar tabt ell. til

spilde for andre ell. (oftest) en selv; ikke
opnaa (noget) paa grund af uforsvarlig

optræden, forsømmelse olgn. have i Agt, at

ingen deris Tid i Skolen Unyttig forspil-

der. i)i.5—i7—ii. Den ædle Tids For-
spildelse. YSO. nu især m. h. t. ens lykke ell.

fordel (næsten kun m. abstr. obj.): (poeten) skal

giøre ham nogle ravgalne Vers, hvorved
nand skal forspilde ald sin Credit (o: hos den
elskede).Holb.Tyb.I.5. Paa nogle Steder have
Bønderne tabt deres Rettigheder ved Erob-
ringer, paa andre have de forspildt dem
vedO]pTøT.JSneed.VlI.489. Han forspildte

. . i en Hast begge sine Skole-Monarchers
Gunst. Ew.VI.2U. *Vil I min Ære tor-

spilde?Ing.VSt.l?7.jf. : (lian) synes at kom-
me i Tanker om, at her dog muligvis
kunde være en Arv, der ikke maa for-

spildes. TroelsL.IX.68.
||

part. forspildt
brugt som adj., især om (afsnit af) ens liv,

der bruges paa uforsvarlig maade. *Maa
forspildt mit Liv mig tykkes. Ing.RSE.VII.
106. (sj.) om person: (hvis) jeg ikke havde
set hende saa tydelig, saa havde det Hele
maaske . . været anderledes, og jeg ikke
forspUdt.To;js.Ii.i77.

forspille, v. [fcor'sbel'a] -ede ell. (nu
1. br.) -te (Falst.Ovid.65. Wess.198. Schand.
JJD.145). vbs.(sj.) -else (Rahb.Tilsk.1797.

165). (ænyd. d. s.; efter mnt. vorspelen (ty.

verspielenj) 1) ødelægge ved (kort-,
terning-)spil; spille bort; billedl. ell.

overf.: gaa glip af (en lejlighed, fordel

osv.j; forspilde. 1.1) m.h.t.kort: spille
forkert; m. h. t. (kort)spil (nu 1. br.): øde-
lægge ell. tabe ved at spille forkert.
hånd (kan), maa skee, bevæges til at for-

lade Jomfru Leonore, og dermed forspUle
det heele Kort. Holb.Pern.II.6. *Sit korte
Levnets Kort | Han liderlig forspUler.jF'ak^.

4. (de) frygtede, at Sancho skulde forspille

(Biehl.DqJI.356 : forspilde; dem heele Kor-
tet, ved at fortælle deres Opfindelse. Lieb.

DQ.I.454. har han . . faaet udmærkede
Kort, saa forspiller han dem i Ærgrelse
over sitVhelå.Bøgh.JT.540. || takm. forset
er forspilt, se I. forse 3.1. 1.2) (nu 1. br.)

m.obj., der betegner indsats : tabe; forøde;
sætte over styr. de Franske (havde) hartad
forspilled alt hvad de havde udi Braband,
og Ita.Yien.Holb.Intr.1.483. hun forspiller

Halvparten af sin Mands Indkomster i Loup
ogBsLSsette.Etv.VI.116. TroelsL.VI.88. 1.3)

(nu 1. br.) forspille sig, spille forkert
ell. (stærkere) ruinere sig i spil; forspil-
let, medtaget ell. ødelagt ved spil. Moth.

S661. (jeg kunde) ved Lombrebordet spøge
med den Anden uden at forspille mig.Blich.
III.120. dette forsvirede, forspillede, for-

Erangede, tilsølede Individ. Schand BS.154.
'er forspillede De Dem alligevel. JafeZww,

GP.13. 2) (1. br.) m. h. t. musik ell. skuespil.

I| forspille en rolle olgn., ødelægge ved for-
kert fremstilling, (den) nydelige Rolle, som
hun med mange sensitivtrørende Smil for-

10 spillede ganske.BerlTid.^yul919.M.5.sp.l.
||

forspille sig, spille forkert (paa et instru-

ment). VSO.
II perf. part. forspillet brugt

som adj., om instrument: ødelagt ved for-
kert ell. overdreven benyttelse, overf.:
Men gamle Romantiks forspilte Lire.
Schand.UD.145.
For-spiller, en. 1) [V,2] (nu næppe

br.) ^ person, som er „i forhaand" (jf. For-
spil 4). Alle Forspillerne have passet, hvad

20 giør du? VSO. MO. D&H. 2) [V.2 og 6)
(nu sj.) person, som ved opførelsen af et

musikalsk arbejde spiller (solo) for de andre
ell. er leder af de andre. Han er Forspiller
i den Concert. VSO. MO. D&H. billedl: en
Person, der kan have været Forspiller ved
den omtalte Rnåemnsi^s. (0: rudeknusning).
Bahb.Tilsk.1793.90.

forspinde, v. [fcnr'sben'd] præt. -spandt;

part. -spundet. vbs.Ang. {efter iy. verspinnen;
30 nu næppe br.) forbruge ell. opbruge ved

spinding. Moth.S666. Lærreds-Fabriquen
. . som skal ophøre . . maa continuere ind-
til det overalt fordeelte Hør er forspunden
og toTaTheidet.MB.1778.726. 1 det Arbeids-
huus forspindes mange Lispund Hør, Uld,
om Aaret. VSO.
For-spinding:, en. [V.2] (fagl.) fore-

løbig (grovere) snoning af vægen ved bom-
uldsspinding. VareL.^137.

40 forspise, v. [fcor'sbi'sa] -te. tJbs. -ning'

(s. d.). {ænyd. d. s. (i bet. 2); jf. ty. verspei-
sen) 1) (til VL for- 2). 1.1) (til VI. for-2.i>

refl.: spise for meget; skade sig selv
ved at spise. *de forspiste | Sig i Meloner
..

I
Og deraf døde de. OeW.F3f.55. Han

har forspiist sig paa en Ret stuvede Løg,
Hrz.XI.251. bUledl: Parvenuer, som har
frisk Appetit . . og tager for sig af Livets
Goder, saa de let forspiser sig. VVed.BB.

50 193. 1.2) (til VI. for- 2.3; især talespr.) part.

forspist, om person: som har spist for
meget; medtaget af spisning, nu er jeg
da saa forspiist . . som om jeg havde været
til Gilde paa Skydebanen. ffr^.FJJ.iSO.
Man aandede tungt, forspist som man var
(0: i et selskab). SvLa.HjG.24. 2) f (tilYI.

for- 3) spiseop; fortære. Moth.S669. For-
spisning:, en. (1. br.) vbs. til forspise 1

;

ogs. : tilstanden at være forspist. Tops.llI.235.

60 KMich.HE.148.
t forsplintre, v. {ænyd. forsplindre;

tilYI. for- 5 ell. 6.1 (jf. ænyd. splinder, splint)}

hugge, slaa osv. til splinter; splintre.

Han staaer der, og forsplintrer dette gode
Stykke Træ. VSO.

t idrsplitte, v. -ede. {ænyd. d. s.; til VL

I
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for- (2 ell.) 5 ; jf. mnt. vorspliten og vor-

spleteren) (fuldstændig) adsplitte. Moth.
S672. Derved blev den hele fiendlige Flaa-

de, Krigshær, forsplittet. VSO. Det ligger

forsplittet hist og heT.smst.

t For-spor, et spor af nogen (noget),

som er kommet i forvejen. Kudsken kande
ingen Vei finde, saasom alle Forsporene
vare tilføgne af Snee, Sand. VSO.

t forspore, v. -ede. {efter ty. verspii- lo

ren (mnt. vorsporenj) 1) forfølge sporet

af. Hunden forsporede Hiorten igiennem
hele Skoven. FSO. 2) overf: opdage (paa
grund af visse kendemærker) ; spore. Man
kan forspore hans Stiil allevegne i Skrif-

tet. VSO. Ondskab og Bitterhed forspores

i alle hans Skrifter. s»ms<.

t forsprede, v. -te. (cenyd. d. s. og for-

spride; e/Ter »mf. vorspreden) sprede (ad,

til alle sider osv.). Moth.B340. At forsprede io

Gødningen paa Ageren. VSO. Det ligger
forspredt omkring paa Marken, sms/.

For-sprekker, en. [-,sbrBgar] [V.6]

(ænyd. d. s. og forsprokker(e) ; fra mnt. vor-
spreker, jf. ty. fiir-, vorsprecher samt For-
taler; sj. (og spøg.)) fortater; talsmand. Har
Delinqventen gode Forsprækkere, kan han
maaskee slippe med Livstid paa Kongens
'^2idiåe. Rosenhoff.DramatiskeSpøg.(1849).58.
jf.Feilb. -spring, et. 1) [V.1.8 oo 2.i] det x
at være forud for en anden (i væddeløb, un-
der forfølgelse olgn.); ogs.: afstand ml. den
forreste og den følgende. Moth.S687. „man
(maa) strax sætte efter dem." . . „Man
naaer dem ikke saa hurtigt, de har alle-

rede et betydeligt Forspring." Sci7>.Poe^
11.282. Hun var snart et S^kke i For-
vejen, og da vi netop skraaede over en
af de større Gader, lod jeg hende be-
holde sit Forspring. DracAm.C^£.14. den 40

del af dampporten i en stempeldampmaskine,
som glideren i stemplets dødpunktsstilling har
blottet, saaledes at damptilstrømning kan
finde sted, før stemplet er i denne stilling.

TeknMarO. jf.: Forspringsvinkel, den
vinkel, hvort skiven, der bevæger glideren,

stilles for at opnaa gliderens „forspring".
Scheller.MarO. m. tids-bet: det at naa et

maal, en værdighed osv. tidligere (før) end
en anden; den tid, man er forud for en an- 50

den; i videre anv.: fordel ell. fortrin (frem-
for en medbejler) sammenlignet med en an-
den i en vis henseende. Kongerne (havde)
stort Forspring frem for Undersaatteme
i desUge Tilfælde (0: myndighedsalderen).
Holb.DE.II.o56. betænk . . hvilket Fan-
dens Forspring du har for din MedbeUer,
siden du kommer med et godt Embede
i llaanåen.FAEeib.Sk.II.198. (de) høie Kul-
turer i Forasien og i Ægypten have havt 60

Forspringet ogsaa med Hensyn til Benyt-
telsen af Metallerne. Soph Mii.ll. VO. 275.
Skjoldb.KE.62. 2) [V.2.3] (isærdial. og fagl.)
løb ell. (mindre) spring fortid for det egl.

spring (for at kunne sætte kraftigere af);
overf., om indledende skridt, forberedende

handling olgn.; tilløb. Skal der efter et Til-

løb tages Aftryk med samlede Fødder,
gøres først Forspring, d. e. Eleven slutter

Løbet med et lille Længdespring . . og
Nedspringet fra dette . . gaar umiddelbart
over i Opspringet til det egentlige Spring.
Gymn.I.163. Feilb. D&E. overf.: (han)
skjænkede Glasset fuldt af den brune Li-

kør. Han tog ligesom Forspring, før han
drak den, forvred A.xisigtet.SchandJF.303.

sa.SF.228. 3) [V.lj] {efter ty. vorsprung;
nu næppe frr.) fremspringende del af noget.

Kirkens Ende eller Øster-Kant, hvis For-
spring indeholder, i de tvende nederste
Etager adskillige Kirke-Gemaker. EPoni.
Atlas.II.104. den Facade som vender ud
mod Kongens Nyetorv, har et Forspring
af tvende Carnaper paa Enderne, smst.174.

denne Steenbuk (kunde) klavre langs op af

en Muur . . uden at have noget andet Fod-
fæste, end de smaa Forspring af Steenene.
LSmith.DNJ.47. H Forspring i Træ. Træ,
der staaer udenfor andetTræ.fl^arfcoeJfarO.
4) [V.la] J, fortøjning, der fastholder et skib,

der ligger ved bolværk, og gaar fra et klys

forude m. retning agterefter. OrdbS.
forspringe, v. [fmr'sbreii'a] præi.

-sprang; part. -sprunget, {ænyd. d. s.; ttl VI.
for-2; j/. /y. verspringen; l.br.) refl.: ska-
de sig ved at springe. Moth.S686. Hvad
skader det . . at en Danser forspringer
sig? JSneed.VL507. VSO. Fetib.

forsprænge, v. [fmT*sbTytj\'a] -te, vbs.

(dial.) -else ell. -ning (se bet. 2 sluin.). {cenyd.

d. s.; efter ty. versprengen; 1. br.) 1) (især OP

og næsten kun i perf.part.) sprænge i styk-
ker (især: paa voldsom eU. ødelæggende maade,
saa at delene spredes vidt omkring); skille ad,
sønderdele, adsplitte ved sprængning.
stejle, forsprængte Tufklipper med svim-
lende Fald mod Byhet. Bergs.FM.100. en
forsprængt Granat rammer h&m. Brandes.
F.109. H overf., om adsplittede, bortrevne

dele af et hele. de i Rusland forsprængte
svenske Soldaters Forhold til indfødte
Mænd og Kvinder. Brandes.III.668. (folke-

vise nr ) 183 indeholder forsprængte Stro-
pher fra 2^9JRecke.NogleFolkevisereaactioner.

(1906).69. forsprængte Vibeskarer slaar

ned og søger at samle sig under Bakkerne
hvor der er Læ.JVJens.NGJ282. 2) (nu
næsten kun dial.) især m. h. t. tnuskler, sener

osv. ell. (overf.) aandelige evner: beskadige
ell. ødelægge ved for stærk brug; over-
anstrenge; ofte spec: forvride (et lem eU^

led). Moth.S690. 'hvert et Ledemod var
ledløs og forsprængt. Wadsk.PrChrist.Bl «>,

det svagere Asen kunde ellers forsprenge
sine Kræfter ved Siden af den stærkere
Oxe. Balle.Bib.I.180. heller maa han for-

sprænge sin Haand, end lade den binde.
Grun^v. Saxo. II. 295. (hun) havde for-

sprængt sin Haand. (den kloge matid) blev
aitsaa hentet. Han gned og gned . . Senen
kom i Lave, og Bine blev glad. EKau.Af
deUoge Mænds Saga.II.(1922).60. Feilb. jf.:
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At forsprænge Hestene ved at læsse for-

meget paa Vognen. VSO. MO. || refl. har
man Skam af at . . krybe i et Musehul,
saa har man heller ingen Ære af at for-

sprænge sig. Grundtv.Saxo.II.244. MO. jf.
(Jit.ca.1800. (FOhrt.Danmarks Trylleformler.

1.(1917).135). II
som vbs., spec. om forvrid-

ning (af et lem ell. led). Forsprængelse:
Feitb. Mod Forstuvninger og Forspræng-
ninger anvendte han Massage. ^jff^aM.^/io
de kloge Mænds Saga.II.(1922).60.

t lorspnnde, v. {ænyd. d. s.; efter ty.

verspunden, verspiinden) sætte spuns i

(en tønde osv.); spunse. At forspunde et

Viinfad, en Tønde. VSO.
t forspække, v. -ede. {til VI. for- 2;

jf. ty. verspicken, spække op) refl.: over-
fylde sig med mad og drikke. Han laae
der, og forspekkede sig saaledes, at han
blev syg deraf. VSO. 20

For-spænd, et. [V.I.2] 1) (nu næppe
br.) som vbs. til I. forspænde (og spænde
Iot). MO.

II
overf.: det at være overlæsset

m. arbejde, bekymring olgn. (for haardt
„spændt for"), det umaadelige Forspænd,
hvori jeg var, giorde mig seen og lad til

at skrive, hvad jeg ikke netop var nød til.

Bahb.E.V.421. 2) (nu især dial.) d. s. s. For-
spand. Moth.S649. Veturinen havde til sine
tre Heste taget et Forspænd af fem Muul- 30

dyr, Molb.Beise.III.44. vi havde faaet Oxer
til Forspænd, de gik Fod forFoå.HCAnd.
IX.55. Feilb. || om mennesker, der trækker
en vogn olgn. jeg blev færdig i en Ruf og
kom igjen . . ned og i Forspænd ved Rul-
len. Oversk.L.207. Goldschm.VlI.75. en Mø-
belvogn med Forspænd af Bybude. Bøgh.
JT.568. I. -spænde, v. [V.I.2] [-isbæn'a]
præt. -te, \ -spandt (Schand.SD.119). vbs.

-ing (VSO. MO. LandbO.I1.217), jf Tor- 40

spænd, befæste (trækdyr) ved seletøj olgn. til

et køretøj, en plov osv., saaledes at ae sættes i

stand til at trække; spænde for. (især i perf.
part. brugt som adj., jf.MO.). 1) CP w. obj.,

der betegner trækdyr. (Kalk.V.297). Hauch.
1.125. *StilleI jeg hører en Smelden og
Kalden;

|
Heste blive forspendte: „Hypl

vil du såael''Hrz.D.I.183. 2) (Levin: „Vog-
nen er forspændt. Men: Hestene ere spænd-
te for" ; nu især GJ ell. dial.) m. obj., der be- 50

tegner køretøj olgn. *i en Art af Karre . .
|

Forspændt af (nu: jneå) tvende Krikker,
Bagges.II.19. derpaa stege vi i de forspænd-
te Slæder og giede fejende afsted. Æ/tc/i.

(1846).III.40. lad min Vogn forspænde.
Du skal vende tilbage til mit Huus.^a^'^er.
1.24. JakKnu.G.64. jf. : *dem, der forspandt
Baaden

| med Dampens Hest saa smukt.
Schand.SD.119. 3) uden obj. Der er for-

spændt, ilfO. har I forspændt? (ogs. spøg.: eo

har I brillerne paa? sml. u. Forspand slutn.)

Feilb. jf. : „Har vor Mor nu noget at sætte
for os, saa har vi spændt for (0: er fær-
dige til at spise),"' føjede han til, og snur-
red sig med et lækkersultent Buk om
mod Kjøkkendøren . . Forsamlingen gjorde

unægtelig i Øjeblikket et forspændt Ind-
tryk. Aakj.VF.33.

II. forspænde, v. [fwr'sbæn'a] -te. vbs.

-ing (VSO. MO.). {ænyd. perf. part. for(re)-
spænt (i bet. 2), jf.

ty. verspannen ; til VI.
for- 2) I) (nu især fagl.) spænde for
haardt; beskadige ved at spænde. Moth.
S648. At forspænde en Bue. VSO. MO.
den uøvede Drejer vil være udsat for at
forspænde sit Arbejde. Wagn.Tekn.231. 2)

t iperf. part: d. s. s. bespændt (se bespæn-
de 6 og 6). hvis (jordemødrene) befinde
Fosteret dødt i Moderens Liv, skulle de . .

giøre deris Flid til, at Moderen, som er
torrespent (1797: torspendt), maa blive
reddet.DL.(1683).2—8—8. »Mit Haab, min
Glæde var forsvunden,

| Mit Bryst for-

spendt. Pamela.1.343. *dens Toner
| For-

stemme reent hans alt forspændte Siæl.
Bagges.1.6.

Forspænds-hest, en, ('af Forspænd
2 ; nu næppe br.) d. s. s. Forspandshest. Blich.

11.507.jf MilTeknO.
forspærre, v. [fmr'sbBr'a] {ænyd. d. s.;

efter ty. versperren; nu næppe br.) (ganske)
hindre adgang til ell. gennem; spærre (fuld-
stændig af). vAph.(1759). At forsperre Vei-
en.VSO. Forspærring^, en. (egl. vbs. til

forspærre; j/. <y. versperrung; fagl.) ind-
retning ved laase (isærpaa pengeskabe), hvor-

ved nøglehullet lukkes af en sJcive, som maa
bringes til side ved et ell. andet fif (som hm
brugeren kender). Sal.VI.912.
For-speg^, en ell. et, [V,2,i] {efter mnt.

vorspok, -spuk; jf.ænyd. forespøgelse; nu
kun dial.) hvad der bebuder, indleder ell. forud
antyder en kommende hændelse; forvarsel (jf.
Forspil S). *Gid det it Forspøg til hans
Gienkomst blive maae 1 Bose. Ovid. 1. 131.
smst.Il.43. (rejsen et døgn i træk) var et
Forspøg for, at ieff saa med Tilden af

Nødvendighed skulle komme til at reyse
Nat og Dag. Æreboe.39. Feilb.

forsporge, v. [f(»)r'sbør'(q)8] præt.

-spurgte; part. -spurgt, vbs. jf. Porspørgsel.

{ænyd. d. s., jf. fsv. forspyria, spørge (sv. for-

sporja, erfare)) t) f trans.: søge oplysning
om (noget) ved at spørge; spørge om. Du
kan selv forspørge det hos ham. VSO. 2)

t refl., d. s. s. forespørge 2. (kongen) gat
sine Historie-Skrifvere Forlov til at for-

spørge sig hos hannem seLf . . om et og
andet, som skulle skritves. Slange.ChrlV.
Fort.8. Kongen (fandt) sig foraarsaget ved
Skrifvelse til forbemelte Græfve, at be-
sværge sig over hans Formastelse , . at

hånd fremmed Beskiærmelse hafde tordet

begiere, uden sig at forspørge, sms^. 855.

i forb. m. lade: (Tyge Krabbe) lod forspørffe

sig hos Rigets Raad, om han . . havde
giort imod sin Pligt, og blev han da er-

klæret angQr\øs.Holb.DH.II.313.\\ for-
spørge sig med (en), raadføre sig med.
saa fremt de ere saa nærværende, at Skip-
peren kand forspørge sig med dennem,
enten skriftlig, eller muntlig. DL.4—2—1.
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3) (nu især dial.) til VI. for- 2: skade (sig)
ved at spørge; spørge for meget. Moth.
S704. Deri kan intet være forspurgt. YSO.

II refi. man forspørger sig ikke ved at

spørge. OrdbS.(SydsjællandJ. ordspr.: man
kan vel ('nok, snart, nemt osv.) forhøre
(ell. forgøre. Mau.9532. Feilb.) sig, men
ikke forspørge sig olgn. (o: det er bedre

at spørge flere gange end at faa gal besked

ell. gøre noget forkeH). Moth.S704. VSO. lo

FcilbJ.343. jf. Mau.9o31ff. f Forspergr-
«el, en. vbs. til forsporge ell. forespørge.

1) d. s. 8. Forespørgsel 1, Moth.^F462. (han)
hafde vildet svare Rigens Marsch paa
hans skriftlige Forspørsel. Slange. ChrlV.
1221. Giøre Yorspøxse\.vAph.(1764). 2)

d. s. s. Forespørgsel 2. dend Holstenske
Adels Forsamling, som i Fordums-Dage
holdtes uden Kongens eller Hertugens af

Holsteen, deres Forspørsel. Slange.ChrlV. io

16. HøysgJ2Pr.ll.
Forst, en. [ftorsi] flt. -er. {fra ty. forst,

vist af romansk oprindelse (fr. ioxht); uden
for ssgr. meget sj.) (del af) skov, som er

genstand for brug ell. drift; dyrket skov-
(distrikt). (man) inddeelte (skovene) i

visse Districter, og betroede Opsynet der-
med til kyndige Mænd. Et saadan District

kaldte man en Forst. Funke.(1801).II.29.
(svinene) ere mæskede i Skovene og For- io

sterne med Olden. Skomageren. (1832). 41.
^jeg (har) ikke . . let ved at forstaa, hvor-
for Tale om Forstvæsenet . . er mere sel-

skabelig end Tale om Historie eller Astro-
nomi." — Hun sagde: „For det Første duf-
ter Forsten eller Skoven behageligere end
Bøgers skimlede Blade." Goldschm.III.418.
Foi^t-, i ssgr. {efter ty. forst- ; alm. siden

slutn. af 18. aarh.; især fagl. (forst.)) som
angaar ell. har at gøre m. rationel skovdrift; 40

skovbrugs-. Q af de talrige ssgr. er fx. ude-
ladt -akademi, -embedsmand, -etat,
-have (ForstO.), -indhegning (Forordn.
^Vtl781.§85), -lærebrev (LovL. 11.570),
-studerende, -udtryk, -videnskab;
endvidere betegnelser for dele af videnskaber,

discipliner olgn., som har sasrlig betydning

for (rationelt) skovbrug, fx. -botanik (C
VaupeU.S.xii), -entomologi, -matema-
tik, -statik, -statistik, -teknologi, å)

-zoologi, samt nogle nu (mer ell. mindre)
foræld, betegnelser for embedsmænd, institu-

tioner osv. knyttet til forstvæsenet, fx. -ad-
vokat (Baden.JurO. 1.163), -inspektør
(LovL.II.572), -kasse, -kasserer, -kon-
tor, -sagfører (KancSkr.^/iil837), -skri-
V e r, j/". - d o c e n t (SaU V111.51 7) samt -jun-
ker, -mester (se ndf.).

I. forstaa, v. [fmr'sdå-'] præt. -sioå] part.

•staaet dl. f -staaen. {ænyd. part. forstaaet, 60

forstanden, lienstaaet, som har staaet for
længe ; efter mnt. vorstan (ty. verstehen^ ; egl.

sa. ord som II. forstaa ; nu næppe br., jf. dog
Feilb. (i ordspil, m. II. forstaaj) t) refl. eU.

i perf.part.: skade sig ved at staa; staa
for længe. Jeg er gandske forståen. Moth.

S725. En Hest maa undertiden røres, at

den ikke forstaaer sig i Stalden. VSO. MO.
2) forstaaet, om pant, som har staaet
over den til indløsning bestemte tid.

VSO.
II. forstaa, v. [fcnr'sdå-'] Høysg.AG.102.

præt. •stod; part. -staaet ell. (foræld, og dial.)

-standen (Falst.28. Feilb.). vbs. -else (s. d.)

ell. (1. br.) -en (HCAnd.VII.19LXI.132).
{glda. d. s. og forstande, sen. oldn. for-, fyrir-

standa; efter mnt. vorstan, ty. verstehen;
af VI. for- og staa (jf. I. forstaaj; m. h. t.

bet.- udviklingen jf. gr. epistasthai, forstaa,

samt understaa)

1) opløse noget for bevidstJieden umiddel-
bart givet i forud kendte forestillinger; danne
(sig) ell. have en klar forestilling om
(især m. h. t. den hele og rette samm,enhæng,
alle omstændigheder og aarsagsforhold i en
sag), (jf. begribe 8.2, erkende 1, fatte 3.2,

indse, kendej. 1.1) i alm. Eders Sønner,
som ikke . . forstaae Godt eller Ondt (o

:

er uerfarne børn). 5Mos.l.39. (jf. Grundtv.
SS.L165). Gjør dette Folks Hjerte fedt .

.

at det ikke seer med sine Øine, og hører
med sine Øren, og forstaaer med sit Hjerte.

Es.6.10. 'Jeg staaer nu just her og grunder
|

Og kan dog ikke forstaae
|
Det mægtige

store Guds Under | Udi disse mindste Straa.

Blich.D.II.82. (han) betalte det meste af

Købesummen — Pokker forstaa det 1 /at
Schmidt. SP. 75 (jf Fanden sp. 732*''). »Det
kan kolde Hjæmer ej forstaa: | Jeg (o:

havren) er Lærkesangen paa et Straa. Aakj.
VVF.137. talem. (jf bet. 3; : at forstaa alt

er at tilgive alt (o: den, der naar til ind-

trængende forstaaelse, dømmer mildt). Arlaud.
292. B ^æs. |)arf. forstaaende brugt som
adj. (jf. bet. 3.3j, især om ansigtsudtryk olgn..

som vidner om, at en person (pludselig) for-
staar en sags rette sammenhæng olgn. (m.
overgang til bet. l.i). Hendes MinespU var
saa tydeligt, at Thomas anede Meningen;
hun blev strax det forstaaende Udtryk i

hans Ansigt vår. Schand.TF.I.209. Er De
bange for selv at komme ud i Affæren?
spørger han med et pludseligt forstaaende
Smn. Buchh.UH.96. 1.2) (jfbet. 1.3 og 2)
m. h. t. udtryk for aandsvirksomhed (i fore-
stillinger, tanker, tale osv.). Hvad heUer
jeg sidder eller staaer op, da veed du det,

du forstaaer min Tanke langt fra.. Ps.l39.

2. Saavidt jeg forstaaer, er det Meningen
af hans Ord. VSO. *Axel ei det Ord tor-

stasier.Ing.VSt.229. •„couchel ici!" han
maatte forstaae,

|
Før et Stegebeen blev

ham undt. Winth.IV.97. *baade Alvor og
Spøg hun forstSiSLer.Hostr.VV.l.H6(jf.Spøg).

han udtalte sig noget forblommet, men
man kunde nok forstaa ham (o: hvad hav
mente) \ forstaa en halvkvædet vise, se

halvkvædet. H forstaa noget paa en,
forstaa, hvad en mener; ogs. : af ens ytringer
(sjældnere: adfærd) kunne slutte sig til et

forJiold. saavidt hun havde kunnet forstaa

paa Hofjægermesterinden, var det (hans

V. Rentrykt "/s 1923 56
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lidenskaber), der havde ført ham paa Af-
veie. Pont.LP.VII.146. de svømmede nede
under Vandet ligesom rigtige Fisk; og
han forstod paa dem, at de kunde dykke
ned paa det dybe og tage Stene op fra

Bunden. AndNx.PE.1.151. \\ forstaar du?
olgn., indskærpende en befaling ell. trusel.

Oehl.V.136. den, jeg træffer igjen, bliver
straffet som Oprører og Majestætsforbry-
der. Forstaa 1 mig. Goldschm.I.lOS. Lad
Vognen spænde for! Straksl Hjælp med
og lad det ske som et Lyn I Forstaar Du.
(Tjeneren gaar). EBrand.Bes.75. jeg vil

ikke finde mig i dine næsvisheder — for-

'staar du 'det? I

|| f orstaaet, (efter ty. ver-
standen; 1. br.) i lign. anv. „Spring ned til

Kineserkøbmanden og køb paa Kredit:
1 Snes yard Gardintøj . . Forstaaet ? — Af-
stedll" hylede han, ogMalayboyen sprang.
HelgeKaarsb.HM.61.

||
give at forstaa,

(nu 1. br.) udtrykke, især paa en mindre di-

rekte ell. tydelig maade; give til kende; an-
tyde; betyde (1). (især m. bisætn. ell. pron.
som obj.). Hun giver . . sin Anger tydelig
at forstasie. Ew.V.300. Rahb.Tilsk.1793.420.
Jeg gav ham at forstaa . . at det var bedst,
han gik sin Ye\.Mau.I.249. || lade for-
staa (\ lade forstaa med: Han har .

.

ladet mig forstaae med, at jeg skulde
blive ham fra Halsen. Heib.Poet.VI.143) ell.

lade sig forstaa med (f uden præp.
med. Hørn.Moral.1.99), d. s. (især styrende

hisætn. ell. pron.). jeg er kommen for at

lade dig forstaae, hvad der skal vederfares
dit Folk. Dan.10.14. *I

|
Med rene Ord ei

heller siger meer,
| Men hvad lod I for-

staae. Rahb.Tord.23. *(han) Morgenen der-
paa

I

Sig lod med ingen Ting forstaae.

Bagges.lJ.75. han lod sig forstaae med, at

Thorvald . . skulde blive bedre modtagen
end første Gang. Hauch.V.223. Aakj.VF.
32. 1.3) (jf. bet. 1.2 og é) forstaa et sprog,
kunne opfatte meningen af hvad der siges i

et sprog (uden nødvendigvis selv at kunne
ytre sig i det), hånd forstaar vel nok Dansk,
men kand icke synderlig explicere sig.

Holb.Jean.III.2. saasnart han fornam hvor-
lunde jeg forstod Fransk. Ew.VI.98. Heib.
Intel.IlI.3. e. a/w. forstaar du dansk?,
(dagl.) ærgerlig ell. utaalmodig tilkendegivelse

af, at den tiltalte er en for tungnem, ulydig,

uvillig osv. (jf. ovf. sp.883^). jf: *Forstaaer
han Yelsk? Oehl.C.(1811).99. Forstaar du
Sjællandsk ?PilføZZ.I.580. 1.4) refl. || for-
staa sig (af sig) selv, {efter ty. sich von
selbst verstehen; talespr.) være umiddelbart
forstaaeligt, selvindlysende, intet, som jo

enten er befalet ved Lov og Forordninger,
eller forstaaer sig selv. Stampe.1.454. (jeg)
er kommen til at sige Noget, som forstaaer
sig af sig selv. 0rst.III.lO8. i/".; 'Moderen
saa sindig lod,

| Som Alt sig af sig selv
forstod (o: var, som det burde være). Winth.
¥.208. især i forb.: det forstaar sig (af)
sig selv ell. blot: det forstaar sig, det

er indlysende; undertiden (især som ind-

skudssætning) uden subjekts-pron.: forstaar^
sig, selvfølgelig; begribeligvis, (jf.bet.h).
Det forstaaer sig af sig selv, at to Draa-
ber Vand ere forskjellige. Heib.Pros.1.193.
Hauch.y1.196. *det forstaaer sig selv, hun
gT3iåev.Ew.Y.226. Bagges.ComF.63. OehL
HJ.5. Det forstaar sig. Holb.llJ.1.6. Ew.Y.
97. Schand.F.84. *paa Field ets Top | . .

man friere Udsigt nyder,
| Naar først, for-

10 staaer sig, man slipper op. TBruun Skr.41.
Blich.IV.158. RSchmidt.BH.71. jf.(sml.sv.
forstås; bornh.): Et Skabelse var han jo,

forstaas — spiUede ikke Kort eller dan-
sede heller. AndNx.DM.IV. 3. || forstaa
sig paa, (nu 1. br., jf. bet. 4.2j d. s. s. bet.

1.1-3. (gud) gaaer over for mig, og jeg
seer ham ikke; og hånd gaaer frem, og
jeg forstaaer mig ikke paa ham (1871:
mærker ham ikke). Job.9.11.(Chr.VI). Jeg

20 kand ikke forståe mig på ham. Moth.S725.
Rosen-Alfen kunde ikke forstaae sig paa,
hvorledes de kunde være saa rolige. HC
And.V.268. *Man kan ei forstaae sig | Paa
den Historie, hvordan den var. PaZM.IF.
161.

2) m. bestemmelse af den tydning, man
meddeler det for bevidstheden givne. 2.1) (sva-

rende til bet. l.ij styrende at-sætn.: erkende
tilværelsen ell. rigtigheden af noget;

30 indse, de (som roser sig selv) forstaae (1819:
indsee^ ikke, at de maale sig selv ved sig
selv, og ligne sig selv ved sig selv. 2Cor.
10.12(Chr.VI). *0 vee, o vee, o Piagel

|

Jeg kan det godt forstaae, | At mine Le-
vedage

I

De er nu ganske faal BoisensVi-
ser.327. han kunde forstaa, at hun havde
sine Oplysninger fra . . Pastor B. Pont.LP.
VII.19. 2.2) (svarende til bet. 1.2J forbinde
en vis mening m. en forestilling, et begreb

40 ell.et ord; tage i en vis betydning, denne
Lærdom er gandske Pythagorisk; men
Spørsmaalet bliver: om den skal forstaaes
efter Bogstaven eller ey. Eilsch.Philhist.l4.

Hvo som forstaaer Kongens Ord ander-
ledes, han forstaaer dem ikke. Mall.KF.24.
Der maa han have forstaaet ie\l. Hostr.E.
74. Naar vi skilles, er det i Begges vel
forstaaede Interesse. Schand.F.455 (jf. vel-

forstaaet^. T vore Priser er at forstaa: ab
50 (o: med leveringssted) her.Ludv. (især emb.:)

jeg forstaar Konferensraaden derhen, at

man samler paa Tingene for Tingenes
egen Skyld. KLars.Ix.63. || m. obj., der be-

tegner den (de) kendte forestilling(er), der

knyttes til det umiddelbart givne; mene;
tænke paa. Boeslod, eller Hovedlod, som
forbrydis, forstaais, naar Sagsøgeren først

haver bekommet sin Ret, og al anden vit-

terlig Gield er udtagen. DL.1—24—10. At
60 Saxo p. 192. efter Grams Mening har for-

staaet denne Harald, kan man tvile om.
Langebek.Breve.252. naar jeg taler om Fol-

ket, saa forstaaer jeg ikke allene dem,
som høre og klappe Eder Bifald til. ^r
Sneed.I.320. nu næsten kun i forb. forstaa
(noget) ved (et vist udtryk), tillægge (et

å
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vist udtryk) den eli. den betydning, forbinde

den ell. den forestilling dermed. Ved Bøder
paa Sølv forstaais saa mange Penge i Mynt,
som Sølvet er værdtDL.l—24—11. JSneed.
YIII.237. i en Familie hvor man taler et

eget Sprog, og vel bruger Modersmaalets
Ord, men forstaaer noget Andet derved.
Kierk.VII.143. Ved Dannelse forstaaer jeg
den udviklede Evne til at være . . selv-

stændig i sin Bom.Goldschm.Chol.23. | for-
staa uret, (nu l.br.) opfatte som en kræn-
kelse; ogs.: misforstaa. Da han gik for vidt

med sin Spøg, forstod hun Uret, og gav ham
en god Munddask. VSO. GrundtvSaxoJI.
153. Hun . . holdt Hesten an med et Ryk.
Men det fyrige Dyr forstod Uret og slog
an i Galov). Drachm.T.239. jf.: (han) vil

udbrede Flyveskrifter blandt Bønderne .

.

Bønderne forstaar det uret . . vil drikke
med ha.m. Brandes.X.508. 2^) f forstaa
under, indbefatte et begreb, ord osv. i en
sætning, ytring osv., hvor det ikke udtrykke-

lig forekommer; underforstaa. naar en
une Koene tar en gammel Mand, da om-
endskiønt det ej indføres i Contracten, saa
forstaaes dog der under, at hånd skal giøre
hende dend Villighed, at døe inden et Aar.
Bolb.Bars.1.7 . Eøysg.AG.177.JBaden.Gram.
216. naar den Stærke siger: vær stærk,
da forstaaes under: som jeg erdet.^tcri.
VIII.251.

3) m. bibet. af personlig tilslutning
(overensstemmelse m. h. t. mening, anerken-
delse, bifald, forbund, sympati). 3.1) (især
tO) have (forstaaende {!)) samfølelse
med; sympatisere med. 'Sin Oluf ved
Gildet hun første Gang saae,

|
Veltalende

Øyne hinanden forstaae.r/iaar.J?6r.4. *Slut
Fred, o Hjerte, med hver Sjæl, |

Som her
dig ei forstaaer I In9.fiSE.Fi.93. ingen iox-

stod mig (Hostr.ML.217 : Ingen anede mit
Sværmeri^ . . og jeg gik som fremmed
blandt mine egne.Eostr.(1863).III.137. Vilh
And.HP.129 (se begrib e sp. 15P<>). 3.2) f refl.,

i forb. m. præp. ell. adv. U forstaa sig i,

ikke have noget at indvende imod; være „tnd-

forstaaet" med. Du havde forligt Dig med
Din Skjebne, forstaaet Dig i, at der ikke
var eet eneste Ord at sige. Kierk.IX.161.
Den Syge forstaaer sig naturligt i at være
under Lægens Behandling. s»n«f.XlO^.

||

forstaa sig (vel) med, være eU. handle
i overensstemmelse (forstaaelse) med; have
(underhaands) aftale med. (den) Mistanke,
at Archelaus havde længe tUforn for-

staaet sig vel med SyUa. Holb.HhJI.33o.
KomGrønnegJ.323. Ew.VI.263. VSO.jf.(ta-
lem.): De forstaar sig sammen som
Tyve til Torvs. KomGrønneg.II.58. ell: de
forståer hinanden, som tyve i marked.
Moth.S72o.

II
forstaa sig til, være villig

til; gaa ind paa. 13 af hans creditorer (skal

have eftergivet) hannem gielden for 20 pro-
centum . . men fem andre hans creditorer
. . skal sig dertil icke ville forstaa. CifJ 700.
(EbhDipl. V11.592). de maatte, skiønt med

megen Jammer-Sang, forstaae sig til dette
urene ATheyd.EPont.Men.III.460. Slange.

CkrIV.704. VSO. 3.3) (jf bet. I.1 slutn.) præs.
part. forstaaende, (især i3) som viser eU.

vidner om personlig samstemmighed, anerken-
delse, tilslutning osv. I Dag syntes Made-
moiseUe, at Madame de Sévignés Øjne
var det eneste Forstaaende, hun havde
mødt.Schand.IF.170. hans smaa fortinnede

10 Snogeøjne søgte rundt ligesom efter for-

staaende Vidner til hans Triumf. Pont.LP.
VII.165. han havde vist sig — ligesom
lidt snæversynet, ikke slet så menneske-
ligt forstående, som hun vilde have til-

troet \i3.m.Rørd.KK.137. (han) Kunde al-

drig falde paa at kysse blot hendes Haand,
naar Nogen saa det. Ja, det var jo saa
forstaaende, naturligvis 1 Men han saa næp-
pe henimod hende. iStct.ir.i.3i.

20 4) have en tilstrækkelig (især: praktisk be-

tonet, i modsætn. til dybere begrundet) ind-

sigt i; have grundigt kendskab til ell. færdig-
hed i; beherske; kunne; have lært. 4.1)

trans, (jf bet. 1.3). at stiæle saaledes, at

mand aldrig blir greben, det kalder jeg
at forstaa sit HandveTk.Holb.Arab.l8c. En
Skriverkarl, som forstaaer det Juridiske .

.

søger Cojidiiion.Adr.^yil762.8p.l6. 'Min
Kunst forstaaer jeg som den bedste Me-

30 ster. Hauch.SD.Il.72. forstaa (noget) som
sit fadervor, mere end sit fadervor olgn.,

se Fadervor, forstaa rummelen, se Rum-
mel. H o/"/« styrende inf. en Mand, som
forstaaer at lege paa Harpe. iSa»j.l6J6.
Disse Folk . . forstode bedre at udplyndre,
end at regiere StAteT.Schytte.URJ.86. (kir-

ken) forstaar . . behændigt at lempe sig
efter Videnskabens eller Humanitetens
Kiny.Pont.LP.VII.129. R i nogle (foræld.)

40 meton. forb. Er det derfor at Fruen vil

have ham, efterdi han forstaaer sin Kaar-
de (o: at fægte)? Holb.ForvJ.Osc. 'Ogsaa for-

staaer jeg Naalen (0: at sy) til '^ød. Riber.
11.90. I (nu næppe br.) i forb. det maa
jeg (du osv.) forstaa, det hører under min
virksomhed; det er jeg mester for. Det maa
vi Poeter forstaae. Jo kortere et Vers er,

jo dyrere. Holb.TybJI.2. strax . . gled (ho-

vedet) let og lykkeligt igjennem, det maat-
50 te Kaloskerne (0: lykkens) ioTstaae.HCAnd.

V.134. 4.2) refl., i forb. forstaa sig paa,
(jf. bet. 1.4 slutn.) have kendskab til; vide be-

sked om. 2Krøn.34.12. min Moster siger saa
tit til mig, du forstaar dig ikke ret paa
\eTdeii.Holb.Bars.II.3. 'Kun lidet | For-
staaer sig Asa Thor paa kielen Elskov.
Eiv.V.49. *„Hvor det gaaer flink fra Haan-
den!" Bergthor. „Flink fra Haanden?

|

Forstaaer du dig paa det?" OehlHJ.28. 'O,
60 Danmark, paa Rænker Du aldrig Dig for-

stod. Hauch.SD.II. 86. 'Vorherre! — see
han forstod sig paa Stakler

| I lasede Frak-
ker og revne Støvler. i)racA»».i).57. forstaa
sig paa mønten (o: væi-e snu), se Mønt.

5) (.;/• fy- versteh, fr. savoir i lign. anv.;

sml. bet. 1.4) t forstaa, brugt som adv. m.

66'
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indskrænkende bet: at sige; vel at mærke.
naar en Ulv vil dræbe et Faar, og tog i

Betenkning at anfalde det bag til, vilde

de andre Ulve holde ham for en Pedant,
forstaa om Ulve kunde raisormere. Holb.

Vgs.V.3. Alecto (kom) ham meget mild i

Møde, forstaae, saa mild som hun kunde
være. Suhm.II.208. *(jeg) min Gjæld be-
tale vil,

I

I Navnværdi forstaae, paa den
antagne MRåde. Bagges.DV.^IV.230. (sj.:)

disse Metaller (kunde) langt fra ikke giøre
en saa anseelig Tieneste som de haardere
. . forstaae („nemlig") Kobberet og Jernet.

Kraft.VF.17d. jf.: Elskov — at forstaa —
den er stærk. JPJac.I.109. \\ ogs. i forb.

vel at forstaa. *hvad du nok saa got
paa Jydsk |

For ingen Ting . . kan have —
(

(For ingen Ting, vel at forstaae :
|
For lidt

Papiir med Sværte paa). Bagges.Ep.5. Hrz.
11.67.

forstaaeliff, adj. [fcor'sdå'ali] adv. -t

ell. (t) -en ell. (l.br. i skriftspr.) d. s. (Høysg.
2Pr.l2. lCor.l4.19(Chr.VIogl907afvig.). HC
And.IV.129). (til II, forstaa, især i bet. 1;

jf. forstandelig) som kan forstå as (paa
en vis maade ell. (især) abs.: uden vanske-
lighed). Deponentens rette, sande og vel
forstaaelige Meening.MR. 1706.142. alle

fremmede, skiønt forhen almindeligen an-

tagne og forstaaelige Ovå.Holb.Ep.V.42.
en Periodus beskrives ikke forstaaelig saa-

leåes. Høysg.AG.175. Jeg skal stræbe at

blive forstaaelig, ikke blot for dem, der
have dyrket Naturvidenskaben, men og-
saa for den langt større Fleerhed, som
ikke er fortrolig med den. Ørst.III.3. Feilb.

det er meget forstaaeligt ('at osv.) >
|| i

forb. gøre forstaaelig (jf. forstaaelig-

gøre^. i en Fortale skulde (forfatteren)

giøre sin Mening . . mere forstaaelig.OeW.
PSkr.I.xiii. (Herder) gjorde Hedenskabets
Guder ioTstsia.élige.JohsSteenstr.H.132. især

refl.: man kunde forstaae det (sprog) man
læste, og høit giøre sig saa forstaaelig deri

som en Folak.Ew.VI.254. Bredahl.I.152.

han kan slet ikke gjøre sig forstaaelig paa
'Da.nsk.Hostr.KG.41. O forstaaelijs^-g:«-
re, V. [-igo'ra] Den moderne Europæer
har . . Evne til at forstaaeliggøre Tanker
og Begivenheåer. Brandes.VIII.125. 1 det
16de Aarhundrede var (Jylland Danmarks)
rigeste Landsdel. Datidens Landbrug for-

staaeliggør os dette. TroelsL.1. 55. || re/^.

•Hvis nu han taler til os i et fremmed
Sprog,

I

Hvordan forstaaeliggiøre vi os da
for ham? Oehl.XII.160. CP -hed, en. Høysg.
S.Aa3^\ (ordenes) Fornødenhed, Forståae-
lighed, og Overeenstemmelse med Sprog-
brugen. Rahb.Stiil.5. Høyen.Thorv.l6. e. br.

Forstaaelse, en. fit. (i bet. 8; sj.) -r

(Bagger.II.25). (vbs. til II. forstaa; jf. mnt.
vorstandenisse, ty. verståndnis) t) til II.

forstaa 1, om den handling, det forhold, den
tilstand at forstaa (noget). Læsning (af Ho-
mer) tiener til Forstaaelse af aUe andre
Græske Bøger. Holb.Ep.1.393. Forundrin-

gen er Umiddelbarhedens Sands for Gud
og al dybere Forstaaelses Begynden.Æ^ier/c.
V.185. Høffd.ReU20f 2) (1. br.) til II. for-

staa 2; især om maade, hvorpaa noget (kan)
forstaas (jf. Forstand 3). det (kan) i nogen
Forstaaelse siges: At vi mangler en Deel
til Haandverker, siden vi derved under-
holder saa mange Fremmede. OecMag.II.
197. (udtrykkene) have en vis Ubestemt-

10 hed, der tilsteder mere end een Forstaa-
else.HNClaus.Arv.20. 3) til IL forstaa 8. de
forskellige moderne Retninger, der synes
at tilstræbe en forholdsvis velvillig For-
staaelse af anderledes tænkende. Ponf.LP.
VII.129. han fandt ingen forstaaelse, selv
ikke hos sine nærmeste

j || om (hel ell.

delvis) overenstemmelse ell.gensidig til-

nærmelse i tænke- og handlemaade;
enighed; samdrægtighed; venskab; ofte

20 i forb. m. god fbedre osv.). samdrægtig
Forstaaelse. /S'Zan^'e.C/irlF.iOi^. der (var)

ikke altid . . den bedste Forstaaelse imel-
lem Kongen og den mægtige . . Prælat.
Molb.DH.lI.46. (kongens) tvungne Gifter-

maal (kan) være et tilstrækkeligt Motiv
til den slette Forstaaelse mellem ham og
hans Dronning. Heib.Pros.XI.470. vi kive-

des og kjævledes, og der var ingen Mu-
lighed i at komme til Forstaaelse. BoweZ.

io Br.437. Ægtefolk . . skulle leve i god For-
staaelse med hinanden. Kierk.II.105. Jeg
vil endog tro paa Muligheden af en For-
staaelse med Kristendommen.Pon^.LP. VII.
129.

II
om forhold ml. politiske magter, imel-

lem det Preusiske Rige og dend Holland-
ske Republique blev vedligeholdt en god
"Porstaaelse.ExtrBeUkl 722.7. Holb.Kh.881.
konkr. (som overs, af Entente; 1. br.): Over-
for hinanden stod nu Tremagts-Forstaa-

40 elsen og Tremagts -Forbundet. Brandes.
(Tilsk.1912.1.2). || om (hemmelig) delta-
gelse ell. delagtighed i ulovlige ell. uvær-
dige foretagender; medvidenhed; ledtog.
Holb.HhI.165. (man) beskyldte (bornhol-

merne for) at hafve været i Forstaaelse med
Svensken, førend Vrangels Ankomst.SZan-
ge.ChrIV.1312. *Hvis (han) stod . . i For-
staaelse

I
Med . . onde Aander. Oehl.XVI.

182. e. br. \\ om (hemmeligt) kærlighedsfor-

50 hold. (ofte i forb. m. hemmelig^, enhver
formodede en Slags Forstaaelse imellem
mig og min Heltinde. Æ?/;.FJJi..97. du var
undseelig for at tilstaae, at du havde ind-

gaaet en hemmelig Forstaaelse? Pram.JF.
367. den unge Kones hemmelige Forstaael-

se med Leander. Heib.Pros.V.159. Bobé.(Ju-

leroser.1920.24). f Forstaaelse-maal,
et. d. s. s. Forstaaelse 8. Der er ikkun slet

Forstaaelsemaal imellem begge Brødrene.
60 VSO. CD forstaaelstes-fald, adj. [3]

Ogsaa Karlene var blevne opmærksomme
paa Grødlæsset. De saa til hinanden og blin-

kede forstaaelsesfuldt.^afc/.Fl^.Jfe^. Han
vinder i Tillid gennem en forstaaelsesfuld

. . Optræden. Riget.Vt2l9W.l.sp.2.

forstaale, v. [fcor'sdå'ls] -ede. vbs.-(timing
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(s. d.). (til VI. for- 6.1; jf. ty. verståhlen;
især 0) overtrække med et lag staal;
forvandle overfladen af blødt jærn
til staal ved glødning; ogs.: galvanisk ud-
fælde et tyndt, staallignende jærnlag
(paa en stukken kobberplade). Moth.S77o.
Kobberplader kunne forstaales ved Hjælp
af en saJmiakholdig Jernopløsning. OpfB.^
V.103. Wagn.Tekn.388. overf. (1. br.): gøre
modstandsdygtig ; „staalsætte". Utak forstaa-
ler Viljen mer end tarvelig Medgang. JV
Jens.OM.20. ^ part. forstaalet brugt som
adj. Passerne (er) af Jæm med forstaalet
Spiås.Wagn.Tekn.31. Haandv.263. bUledl:
de sorte Raager . . ser ud som bevingede,
i Ilden anløbne og forstaalede Djævle. JV
Jens. Intr. 159. Forstaaling:, en. (ogs.

Forstaalning. OpfB.*11.548). vbs. til forstaale

;

0^. konkr.: overtræk af staal. MB.1823.192

sammenfattende Videnskaber, at Tyskeren
hellere tillægger sig Fornuft end den blot
opløsende og indtrængende Forstand.jBran-
de8.XY.67. || Gud gav Salomo Viisdom .

.

og en omfattende Forstanå. lEg.4J29. I

sær glæder vi os over, at have faat saa-
dan Øvrighed, der . . har fast Guddomme-
lig Forstand. Holb.Kandst.Vj2. Folk, hvis
Forstand dog ikke rækker længer, end

10 deres Alen. Oehl.0SJ.92. 'Brug dog Din
Forstand 1 | Inger at ægte gaaer for Dig
ei an.

|
Du (o : en fisker) eier kxm dit Net,

Din Fiskersnor. HaMcA.Si>JJJ09.*Tidt saa-
dan en Hund har bedre Forstand | End
mangen Anden paa HQ.Winih.IV.99. Da
hun nu ved Siden af sin Godmodighed
tillige er svag paa Forstanden. Hrz.X.372.
•Pandebeen! — Godt det groer I | Bag ved
det Forstanden hoeT.ECAnd.SS.XII.247.

Wagn.Tekn.109. Naar den første Forstaa- 20 ('»Jon^ omgikkes hende varsomt, hun havde
ling er slidt af, kan den fornyes. Sai.' 7717.
Sie.'i

For>8tad, en. (ænyd. d. s., fsv. forsta-

dher; efter ty. vorstadt (jf. lat. suburbium;)
del af en by, som ligger uden for den egent-

lige, indre ell. ældre by; opr. om nye bydele
ell. landsbyer, som laa foran (under) en be-

fæstet bys volde; nu om (administrativt ind-
lemmede ell. selvstændige) byer ell. kvarterer

taget Skade paa Forstanden.JFJe«s.fl7'.i5.
||(være, gaa) fra forstanden (især spøg.:

fra forstanden af. Stuck.JIL320. \ fra for-
stand.Tode.STJI.40) eU.tra. sin forstand,
(være, blive) øjeblikkelig ell. varigt utilregnelig,

uden sine aandsevners fulde brug. Jeg er lige-

som jeg var fra.mmforstand.Moth.S742. Jeg
er bange Hr. Doctor, at jeg gaaer fra min
Forstand. Holb.KB.IIl.4. FMøllJ.14. »Mor-

t udkanten af en storstad, hvis erhvervsliv 30 giane! er du fra Forstanden?
| Du sidder

ofte hører sammen med dennes, og som ofte
er overvejende beboet af en enkelt befolknings-
klasse, han beleirede (Gaza) og afbrændte
dens Forstæder med Ild. lMakk.11.61. (Zg-
roasters tilhængere) have nu omstunder en
Forstad af (nu alm. til) Ispahan kalded de
Gaurers Stad. Eolb.Hh.IlJ25. »Forstad er
den gamle By (o: Oslo)

\ End med Ære
for den ny (o : Kristiania). Grundtv.PS.III.
258. E»m.I.162. g ssgr

~

-gade, -teater osv.

Forstand, en.^'ntt kun dial.:) et (Feilb.).

[fmr'sdan'] Høysg.AG.12. uden fit. {ænyd. d. s.

(især intk.), fsv. forstand (sv. forstånd, n.);

efter mnt. vorstant, n., ty. verstand, »».; egl.

vbs. til II. forstaa)

1) til II. forstaa 1. I.1) evne til at for-
staa ell. tænke. || ordet har i denne bet. be-

røring m. Fornuft og har filos. og i højere

stille og laer Totten brænde? OeW.4. 78.

RichJ.64. p miste ell. tabe sin forstand,
(især GJ^ blive utilregnelig ell. sindssyg, om
han mister sin Forstand, saa vær over-
bærende. Sir. 5. i^. Heib.TB.nr.34.11. JV
Jens.CT.326. han var saa rasende, at jeg
troede, han havde tabt sin forstand

| || (9

over al forstand, mere end mennesker
kan fatte; i allerhøjeste grad (stor). *0, hvil-

Forstads-beboer, 40 ken Jammer . . | Langt over hvert Begreb
og al Forstand. PalM.IV.220. *(ravnen) var
en høilærd Mand,

|
Klog over al Forstand.

BoisensViser.32o. hun stod stille paa Trap-
pen og smilte over al Forstand kvindeligt.
Buchh.UE.23. (det) gaar over ell. O
overgaar min (osv.) ell. GJ al forstand^
(det) er (mig ell. enhver) ufatteligt, mid-
grundeligt. Her maa ingen, som næppe
veed at læse disse Ord rett, blive bange.

skriftspr. i forhold til dette ord skiftet be- 50 og tænke, at det gaaer over hånds For-
tydnings-nuance under paavirkn. af de til

. ^^ . . ^
forsk, tider herskende erkendelsesteoretiske og
psykologiske systemer; saaledes i slutn. af det

18. aarh. ofte i alm. om sjælens erkendelses-

side (undertiden spec. om evnen til at dømme
i modsætn. til evnen tU at slutte), siden den
romantiske filosofis tid ofte om den stykkevis

fremadskridende, fortrinsvis paa det prak-
tiske indstillede intellektuelle virksomhed ||

stand. PSchulzJ)S.5o. den (sandhed) gaaer
saa høyt over vores Forstand, som Solen
over vores HovederJSw.(1914).I.42. Eauch.
V11.397. Guds Fred, som overgaaer al

ForsiandJ'hil.4.7 . Eolb.Arab.12sc. det over-
gik vor Forstand, at Hus og Hjem ikke
blev et Bytte lor Uden. Aarb VejleJ 920.51.
ofte m. spøg. udvidelse: det gaar over min
forstand og langt ind i præstens olgn.VSO.

sammentrængte begrebsbestemmelser ell. tilløb 60 0ehl.XV.212. GoldschmJII.503. Feilb. jf.:
til saadanne kan fx. læses Eilsch.Anv.21. Sibb
P.I.222ff. Katek.§60. BasmNiels.G.1.63.
Sal.VI.896. jf.: Forstanden bestaaer i en
Evne til at giøre sig tydelige og alminde-
lige Begreber. JSneed.ni.l59. Den tyske
Fornuft har taget saa høj en Flugt i de

Det gaaer over Præstens Forstand og langt
ind i Degnens. BlichJVJ.06. samt ECAnd.
VII.132. p være ved forstand ell. ved
sin (fulde) forstand, (især {Q) have sine

aandsevners fulde brug; være ved sine fulde
fem. Hånd er ikke ved sin fulde forstand.
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Moth.S?40. Ew.VL99. *Den Jægersmand
<ia lytted:

|
„Hvad? er jeg ved Forstand

(o: kan jeg tro mine egne øren)?'*Winth.HF.

209.
II
^snakke, tale osv.) som man har

forstand til, efter ens evne (ofte i ned-

ladende afvisning af en tilkendegivet mening).

Du snakker, som du har Forstand til.-Heift.

PQet.II.246. Etlar.GH.II.il. Jeg taler, som
jeg har Forstand til, og vil gerne lade

mig belære. Sc/iand.0.II.i55. || min for-
stand staar stille olgn., for at betegne,

at man er ved at opgive ævred over for et

spørgsmaal, er raadvild, overrasket ved no-

oet uforudset osv. Meisling.MK.224. Winth.

V111.197. At han vilde sætte sine Ben i

svenske Emmas Beværtning — ja, det var
af den Slags Ting, der faar Forstanden til

at staa stille. Biichh.fBerlTid.VU 922.14.sp.2).

»tage forstanden fangen, se fangen,

have mere forstand i sin lille finger end
en anden i sin hele krop olgn., se u. Fin-
ger sp.998^

II
lykken var bedre end

forstanden olgn., se Lykke
||
ordspr. hvem

gud giver (et) embede, giver han for-

stand, se Embede 2. naar vinen, øllet gaar
ind, gaar forstanden ud olgn., se Vin, 01.

flere ordspr. se Mau.I.248f. 1 .2) m. prægnant
bet: mer ell. mindre fremragende tænke-
evne; klogskab. Alle, som h&m. (o: Jesus)

hørte, forundrede sig saare over hans For-
stand og SvsiT.Luc.2.47. hån har Forstand.
Éøysg.S.21. Penge erhverves ved For-
stand. Goldschm.VIII.188. \\ især i forb. O
med forstand. Job taler ikke med For-
stand, og hans Ord ere ikke mere Klog-
skab. Job.34.S5. Hvo der har læset den
Bog med Forstand, kand forestaae den
største Bestilling. Holb.Kandst.1.4. *(menne-
sket) Skal Dyrene beherske med Forstand.
PalM.VlI.187. jf bet. 2.2: Rævlingris, hvor-
af de Voksne med Forstand binder Limer.
JVJens.CT.166. || talem. (nu næppe br.): der
hør forstand til at gøre sig gal. Moth.S741.
VSO.

2) som betegnelse for en ved anvendelse af
aandsevner erhvervet indsigt i ell. erfa-
ring om noget. 2.1) d. s. s. Forstaaelse 1; i

særlige forb. som: god at f aa forstand af

(efter lMos.3.6): For Per havde den lille

Bemærkning været god at faa Forstand
at. Pont.LP.VII.32. komme til en bedre
forstand, (1. br.) opgive en anskuelse til

fordel for en anden, især (iron.) hævdvun-
den; komme til bedre erkendelse, at komme
til en bedre Forstand og angre sin Ung-
doms FoTYildelser. Hørup. III. 356.

jj
(sj.)

om hvad der vidner om forstand (i ell. 2);

om forstandig sammenhæng (i en ytring),

„mening", „fornuft": der var Forstand og
Mening i hvad (fuglene) sang. Ing.EF.IIl.
12. Mau.1.249. om forstandig ytring: Daa-
ren har ikke Behag i Forstand. Ords.18.2.

2.2) (jf.ioTStaa 4j kyndighed ell. dygtig-
hed (i noget). Provsterne skuUe have For-
stand i Lanasloven. DL.2—16—13. I kand
. . forstaae min forstand (1819: Indsigt^ i

Christi 'hGmm%lig\ieå.Ephes.3.4(Chr.VI). at

oplyse de vanvittige formørkede og for-

blindede Hedninger i al Saligheds Kun-
skab og Yoxstanå. Borrebye.TF.689. nu kun
m.præp. 'paa: *(han) gjør sig til | Af stor
Forstand paa Dands og Spil. Winth.NDigtn.
103. Kierk.VI.363. Rich.tl.15. (middelalde-
ren) kunde (ikke) opdyrke nogen virkelig
plastisk eller malerisk Forstand paa (men-

10 wesfee-^Skikkelsen overhovedet-JLan^cM-F.

171. isæriforb. have forstand paa: Fog-
den (maa) kalde andre dertil, som have
Forstand åer^aa.DL.1—24—18. 5Mos.32.
29. mit gamle Ønske: „bestandigt at be-
holde Latteren paa min Side", deres Latter
som have Sandhedens Forstand paa det
Comiske. Kierk.Bl.l49. (hun) havde ogsaa
Forstand paa Kaffe. Aakj.VB.102.

3) til forstaa 2: den maade, hvorpaa
20 man forstaar (opfatter) et ord ell. be-

greb; betydning (2.i); mening, slige Vid-
ner . . betager den rette sande Forstand
af deres egen Udsigelse.ilfB.i706.i44. Man
maa ikke give disse mine Ord en Forstand,
som jeg vil, skal være langt fra dem. Spec-
tator.426. Fundatsens bogstavelige For-
stand .. skal følges. MB. 1775.616. dette
(beror) paa en dobbelt Forstand af Or-
dene. Birckner.I1.113. || nu næsten kun be-

30 stemt ved attrib. adj. ell. pron. efter præp.
i (nu sjældnere m. ubest. art. foran adj.: i

en nøje Forstand. Ew.VII.174. i en streng
Forstand. sms^.FJ.i57; nu: i streng(este)
forstand, se ndf.). Han lod i den nøieste
Forstand hver Dag have sin egen Plage.
Eio.VI.222. I hvilken Forstand Overveiel-
sens Gjenstand er en Opgave for Psycho-
logiens Interesse. Kierk.lV.281. vi behøver
hinanden (ikke blot) i den slette Forstand,

m at vi bruger hinanden til vort eget Bedste,
men (ogsaa) i den gode Forstand, hvori
det gælder om to, der holder af hinanden I

Brandes. T. 15. Baade Calvin og Luther
tænker ved Gud i første Forstand paa den
fysiske Almagt. Krarup.L.240. nu 1. br. undt.

i mere faste forb.: (det er) i aandelig For-
stand det Samme, som Juristerne kalde
Falsk i Mit og Dit. Gylb.XII.222 (jf aan-

delig 1.2J. i en anden Forstand ere

50 Børn en Velsignelse, fordi man lærer selv

saa ubeskrivelig meget ved dem. Kierk.

11.69. Det var en Realisme i bedste og
værdigste Forstand. Drachm. UB. 128. i

bogstavelig forstand, se bogstavelig
2.1. En ung Pige udvikles ikke idenFor-
stand som en Dreng, hun voxer ikke, hun
fødes. ^terÆ.7.305. RasmNiels.G.1.43. Pont.

LP.VIL80. Men kjendte han ikke sig selv,

saa var jo dog hans Liv i dybere For-
60 stand en Skuffelse. Kierk.V.94. Schand.SF.

151. i egentlig(ste) forstand, se u.

egentlig 2.1. Lykkens Tempel (kan) i mere
end een Forstand . . siges at have været
Moder til alle de øvrige. Ew.VIII.149. K
Lars.AE.51. I Ordets rette Forstand
ere vi aldrig Guds Naade værdige. Mynst,
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Præd.*'/a848.17.jf.KLars.ME^4. i streng
Y OTStanå. Brandes.IIL461. ved Digte . .

forstaaer (jeg her blot) Digte i strænge-
ste FoTsta.nd.Bagges.L.1.144. i videre
Forstand. Buchh.UH.57. Enhver, der be-
der disse Folk om noget, sætter dem i e n
vis Forstand virkelig Pistolen for Bry-
stet. Ew.VI.219. Kurk.I.197.

4) t d. 8. 8. Forstaaelse 3. Med Sverrig
hafde baade Danmark og Norge dette Aar
god Forstand og Rolighed. iSi«n^«.C/ir7F.

23. 8m8i.467. jf.: »Bort derfor Alt, hvad
skade kan | Og hindre Enigheds Forstand!
Kingo.280.
forstandeligCen), adv. [fmr'sdan'-

<d)8li(q)(8n)] (ænyd. forstandelig (-stænde-
lig), adj., forstandelige(n), adv.; efter mnt.
vorstandelich, -stentlich, mlU. verstentli-

ch(e), -standenlichen ('/.y.verstandlichj; ister

hibl.; nu næppe br.) 8om adv. til forstandig

(1), synger psalmer forstandeligen (1871:
en lærerig Sangj. P8.47.8(Chr.VI). Jesns
saae, at han svarede forstandeligen (1907:
forstandigt;. Marc.12.34. Moth.S744.
Forstander, en. (nu kun dial. For-

standere. Slange.ChrIV.490. jf. Kort.§139).

iif(or|Sdan'ar] og8. (i rigsspr. nu iscer som 2.

td °i 8sgr., jf.Je8p.Fon.567f.) m. hovedtryk
paa 2. stavelse; jf. NMPet.Afh.1.15. FeUb.I.
3.57 (i bet. „fattigforstander") ; sml. Forstan-
derskab, (glda. forstandere, forstændere
(ænyd. ogs. forestandere^; efter mnt. vor-
stender; til forestaa; jf. V. for- 4 samt^p.
195^') person, som staar i spidsen for
og fører tilsyn med andre i udøvelsen

uf et (oftest: offentligt) hverv (nu især vi-

sende tilbage til ell. som forkortelse af ssgr.,

hvori ordet indgaar som sidste led, jf. Amts-,
By-, Fattig-, Hospitals-, Rigs-, Sogne-,
Stationsforstander ofl.). (kongen) gjorde
(Daniel) til Fyrste over hele Landskabet
Babel og tU øverste Forstander for alle

de Vise i Babel. Dan.2.48. 30 Personer .

.

skulde udvælge en Rigets-Forstander.floZ6.
DH.1.586 (jf. Rigsforstander;. (Vartm) har
sin Prior eller Forstander. ÆPonf.^fZa«.II.
111. I, som ere Menighedens Forstandere
(Chr.Vl: anførere).Sir.33.21. Seraja . . For-
stander over (Chr.Vl: fyrste i) Guds Huus.
NehJl.ll. Forstander Broager, Lederen af
€n .. Højskole. PontXP.VII.112. Forstan-
der H. kaldte mig (o : en embedsmand paa
en jærnbanestation) ind paa Kontoret tU sig.

Buchh.TJR.47. de fattiges forstander, se u.

fattig 1.1 (jf. Fattigforstander;, f om for-
mand for en forening: JSneed.II.90. f For-
standen, et. {ænyd. d. s.) d. s. s. Forstan-
derskab (1). Hertug Karl . . tiltog sig Ri-
gets Forstandris Titul og Nafn, og da Ri-
gens Raad det Ikke ville samtykke, sagde
nand sig fra Regieringen: Men siden greeb
hånd Forstanderiet og Regieringen an
igien.Slange.ChrIV.144. Listerne over Kyst-
milicen skal . . være saaledes indrettede,
at deraf kan erfares hvem der er Bestyrer
for ethvert ForstanåerieJIB.1805.31. For-

stander-inde, en. (jf. Forstanderske;
Krak.1919J.72o. -skab, et. (MO. angiver
udtalen Forstander men Forstånderskab,

jf. Feitt)., nu ogs. m. hovedtrykpaa 1. stavelse).

\){Q en forstanders stilling (embede) og rrirk-

somhedsomraade. Moth.S745. Steen Sture
havde anmasset sig Sverrigs Forstander-
skab. Holb.DH.II.38. VSO. MO. D&H. For-
mynderskab, Kirkers, Skolers, eller f atti-

10 ges Forstanderskab, Kæmnerie, eller

andre saadanne Bestillinger. DL.i

—

2—21.
StampeJ.408 (jf. u. Fattigforstander;. 2) sam-
ling personer, som udøver forstanders virk-

somhed, især: dels (som forkortelse a/" Sogne-
forstanderskab ; dial, se Feilb.) om sogne-
raad; dels (emb. ell. polit.) om kommunalbe-
styrelsen i de færøske landkommuner (Sal.*

VIII.517); ogs. om saadannes sammenkomst
til møde. *for idag

|
Der i Forstanderskabet

jo er ei Mere
|
Som drøftes skal. Bostnhoff.

Bissekræmmeren.(1848).98. Ovre i Forstan-
derskabet har jeg tidt noget Vrøvl. Saa
bryder jeg af og foreslaar en dansk Vise.
Goldschm.V.442. Forstanderske, en.
(1. br.;jf. Forstanderinde; Moth.S745. Klo-
sterets Forstanderske (blev) ikke fri for .

.

Mistanke. Holb.Heltind.II.369. (der) sidder
Pigernes Forstanderske (o : i en tapetfabrik),
en dygtig Kone paa halvhundrede Aar,

30 ved sin Rok. JLange.III.lo3.
forstandiAT, adj. [fmr'sdan'di] adv. -t

ell. (1. br. i skrifispr.) d. s. ell. (f) -en ( VSO.
Mynst.Betr.1.197), jf. forstandelig, (ænyd. d.

8. (og forstændig;, glda. forstannigh (Sy-
drakJ.8); efter mnt. vorstandich, vorsten-
dich (ty. verstandig;; af., af Forstand)
1) tU Forstand 1 (iscer 1^): som er i be-

siddelse af ell. (om ytring, handling) rrid-

ner om eli. giver udtryk for (især: en sund.

40 god, stor, usædvanlig osv.) forstand; klog;
intelligent, den, som hører disse mine
Ord, og giør efter dem, den vil jeg ligne
ved en forstandig Mand, som byggede sit

Huus paa en Klippe. Matth.7.24. du haver
skiult dette for de Vise og Forstandige,
og aabenbaret det for de Umyndige, smst.

11.25. Holb.Paars.148. Hans hele Opførsel,
Handlemaade, var i alle Ting meget for-
standig. VSO. Dersom en Sindssvag vU

50 overbevise en Forstandig om sin afsindige
Tankes Rigtighed. ^ier/c.ZX23i. Af for-
standige (Brandes.E.34: inteiligente) fran-
ske Emigranter udbredtes da Kundskab
til fremmede Landes Natur og Kultur i

Frankrig. -Brandes.IF.50. han kunde ikke
samle en forstandig Sætning i sin Hjerne.
PontJFL.28. H (sj.) »4ods. klog: oplyst; kund-
skabsrig, man kan . . være det forstandig-
ste Menneske paa Jorden, uden at være

60 klog. £tt\ 77.57. H som adv. han handlede
forstandig og fordeelte alle sine Sønner i

alle Judas og Benjamins Lande. 5Zr&n.ii.
23. naar vi forstandigen have overveiet
og besluttet, kunne vi befale Gud vor Sag.
Mynst.Betr.1.197. han undgik forstandigt
enhver hentydning til deres tidligere mel-
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lemværende
\ 2) (bibl, sj.) til Forstand 2.2:

som har indsigt ell. færdighed (i); kyn-
dig (i); klog (paa). (de) vare kyndige og
forstandige paa Tiderne, saa at de vidste,

hvad Israel skulde g\øxe.lKrøn.l2.32. 3)

t <ii Forstand 3: som (let) kan forataas;
forstaaelig. et forstandigt Oxå.SorøSaml.
(NMPet.V2.173). jf.: hvad der hører til

Sagen skulle ae paaminde med klare og
V e 1 f o r s t an d ig e 0rd.Z)I,.5—4—8. CPFor-
standis-hed, en. [1] Visd.8.6(Chr.VI).

Denne Yttring . . var sagt med rolig og
kold FoTstandigheå. Kierk.Gjent.98. Trods
al Simon Levis Forstandighed blussede
det i hans Sind ved denne Fristelse. Gold-
schm.VIII.36. e. br. O -vis, adv. [1] (jf.
fornuftigvis; l.br.J. De nødvendige Konse-
kvenser følger da forstandigvis af sig selv.

Eørup.II.lSO.
Forstands-, i ssgr. (næppe meget ældre

end aar 1800; især O) af Forstand l(.i);

bruges ofte i højere skriftspr. smsat. m. adj.

(ell. subst), der betegner sjælelig egenskab,

for at angive, at denne skyldes en ensidig

ell. uberettiget udvikling af forstanden: den
ensidige Forstandshovmod hos Dem
selv og Tidens høirøstede Slaver. Ing.EF.
III.93. Der var jo ogsaa en vis Lighed
mellem (Popes og Vdtaires) forstand s-

kl ar ePoesi.^ranaes.Foi<.J.i95.forstands-
kold og regelret Kunstdigtning. jBrandes.

V.273. en Disraeli i Vid, Racestolthed,
Forstandskulde og politisk Indsigt.smsf

.

IX.411.
jl

spec. (hos sprogrensere) i ord, der

gengiver Rationalisme, rationalistisk: han
opdrog . . sine Børn i ren Forstands-
tro (Brandes.DD.41: rationalistisk j. -Bran-

des.J.5.9i. den forstandstørre (Brandes.
DD.67: rationalistiske^ Adskillelse af Hi-
storiens Aand fra Historiens Kendsger-
ninger, sms^.407. Dødsdommen over den
romerske Forstandsvælde finde vi hos
begge Forfattere (o: Grundtvig og Steffens).

JohsSteenstr.HD.65. -bensyn, et. dæmo-
niske Naturer (drives mindre) frem af For-
standshensyn end af Vilje og Lidenskab.
Goldschm.yi.76. VilhAnd.FM.60. -kiste,
en. (vulg. og dial.) især i best. f, om hjerne-

kassen, hovedet (jf. Fornuftkistej. Feilb. Ga-
deordb.^ -menneske, et. menneske, hos

hvem forstanden er stærkt udviklet (paa de

andre evners bekostning, jf. Fantasi-, Følel-
sesmenneskej. Man klager over, at de
stærke Følelser, de stærke Lidenskaber
ere tilbagetrængte, og at vi nu kun ere
Forstandsmennesker.Ørsf.IX55.Forstands-
menneskets Uvilje mod det lyriske og
sværmeriske Naturel. .Brandes. TTJ.667. || f
m. attrib. adj., betegnende forstandens beskaf-

fenhed. Godt, slet, maadeligt . . Forstands-
menneske (om den) som har en god, slet,

maadelig FoTStand.Leth.(1800). -mæssig,
adj. den Følelsens og Fantasiens Fylde,
der afløste den forstandsmæssige „Oplys-
nings" og den tørre Fornuftmorals Herre-
døiame.Høffd.(Sibb.II.Jii). -svaghed, en.

(nu 1. br.) Forstands-Svaghed . . havde
bragt ham til de stygge Uanålmger.NBlich.
SL.19. MO. -øvelse, en. øvelse afforstan-
den, spec. (især tidligere) som selskabsleg ell.

som del af (fag i) smaabørns undervisning

(„iagttagelsesundervisning"). (dukkerne) op-
gav Theevandet og blev ved Forstands-
øvelsen, det kaldte man at lege Menne-
sker.HC4nd.FJ.254. Kierk.XIII.449. Tops..

10 1.206. SaVXII.166.
For-stang, en. (f Forestang. SøLex.

(1808). jf. Forestænge-). ^ stang, der dan-
ner forlængelse af fokkemasten. Funch.MarO.
11.47. SaUyiIl.500.
Forst-assistent, en. person (i alm.

forstkandidat), som er ansat som medhjælper
for en skovrider, overførster ell. skovtaksator^

Blaum.Sib.103. LandbO.II.217. ForstO.

t forstatte, v. (efter ty. verstatten; jf.
20 erstatte; sj.) tilstaa; forunde, dog for-

staaes (reskriptet) aleene om de Lægder,
som . . ikke vil betale, at Executionen
da gaaer for sig, men hvis (de) ikke (kan)^
da slet intet at maatte ferstattes. MR.1707.
165.

forstave, v. [fwrisda'va] -ede. (til VI.
for- 2.1; sj.) stave forkert. Dette Ord er
forstavet. MO. || refl. Der har han forstavet
sig^mst.

30 For-stavelse, en. (sprogv.) stavelse,

som knyttes foran til et ord ell. en ordrod og
derved tjener til dannelse af (nye) ord eU.

bøjningsformer ; præfiks. Bask.IslS.150. Heib.
Pros.VIII.386 (se m. Efterstavelsej. Sal.^

VIII.517'. -stavn, en. d. s. s. -stævn. ApG.
27.41 (se u. Bagstavnj. {vestalinden) løsede
. . sit Belte, og hæftede det til Skibets
Forstavn.JEfoi6.-Herod.i60.*Dragen paa fsne A;-

kens) Forstavn luer. Jn5'.y<S'/.^55. TroelsL.

h XIII.83.
Forst-betjent, en. skovbetjent. For-

ordn.^yd781.§21. Bogan.I1.70. -bnk, en.

(zool.) art træbuk, „garver", Prionus. Lar-
sen. Brehm.DL.III.336. -distrikt, et.

Forordn.^Vil 781.§83. Schand.0.1.162.

forstege, v. [fcor'sdai'o; højtid, ell.prov.

-sde'qg] (til VI. for- 2.i; 1. br.) stege for
meget. Moth.S780. At forstege en Griis.

VSO. MO.
II
især i perf. part. : alting var .

.

50 forsteegt, og foThTændt.Rahb.Tilsk.1792.
756. uegl: (grøden) er jo saa forstegt og
forsveden, saa den er ikke til at faa ned.
AntNiels.FF.1.7. om person: ophedet. Feilb.

IV.156.
Forst-eksamen, en. (nu ikke i offi-

cielt spr.) skovbrugseksamen. Resol.^Vsl832.

Schand.BS.412. -elev, en. person, som stu-

derer skovbrug (m. skovbrugseksamen for øje).

Heib.Poet.X.277. Drachm.EO.334.
60 forstemme, v. [fmr'sdæm'a] præt. -te;

part.-t ell. (sj.) -et (PalM.V.ll). vbs. -else

ell. -ning (s. d.). (af VI. for- 2.i og stemme;
efter ty. verstimmen; i talespr. næsten kun
i perf. part. brugt som adj.) 1) stemme (et

instrument) galt. Moth.S785. Han har .

.

forstemt min Luth. Ing.EF.1.53. (lynet gik)
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over et Fortepiano, forstemte dette In-

strument aldeles. ArchivSøvce8en.Il.18. bil-

ledl.: Alder og Mismod havde forstemt
Hans egen Yi2iX^e.Mynst.Tale.(1830).8.

\\

perf. part. brugt som adj. Ing.VS.III.150.
*I)er blev stille i Stuen.

|
Festen var endt.

i

Der stod kun et støvet, |
forstemt Instru-

ment. DracAw.iJE. i 5. billedl.: 'Naar hver
en Streng i Hjertet er forstemt PaiJf.L
27. Molb.Breve.216. (1. br.) om spil, totie:

•Strængenes Spil
|
Var forstemt og for-

bittret. Winth.L221. Aare8tr.l52. 2) overf.,

m. h. t sindsstemning. 2.1) (nu sj.) frem-
bringe forstyrrelse, disharmoni osv. i

ens sjæleliv; meddele (en) en urigtig
stemning (over for noget), et forkert ind-
tryk (af noget), for at vinde Gemytterne,
for at omstemme dem igien, der alt ere

blevne forstemte. Balle.BibJ.xiv. disse Be-
stræbelser at berige Barnets Hoved, uden
at forædle dets Hierte, maae . . forstemme
hans Tænkemaade . . give hans Gemyt en
. . unaturlig \eii6mg.Rahb.THskJ.796.303.
8mst.306. saadant et Legeme (o: svækket

ved forkælelse) . . sløver (sjælens) Tænke-
evne og forstemmer dens Følelser. Engelst.

Nat.157. 2.2) bringe (en) i en daarlig
(nedslaaet, forknyt osv.) stemning;
frembringe misstemning (hos en). *Det
gaaer ham nær, det ærgrer ham, forstem-
mer ham. 0ehl.XII.232. Det havde under
mit forrige Ophold i Berlin forstemt mig,
at Grimm slet ikke kjendte mig.HCAiid.
XII.113. hans elendige Værelse forstem-
mer ham uafbrudt. Brande8.X.o20. | præs.

^arf. forstemmende brugt som adj.(ell.

adv.). det forstemmende Indtryk, hans Nær-
værelse gjorde paa YalåemaT.Ing.VSJ.178.
Kierk.XI.136. Det havde . . virket forstem-
mende paa ham, at (hun) havde gjort sig

et Ærende ind i hans Stue. PontXP. VIII.
38. y perf. part. forstemt brugt som adj. mit
Sind er underlig forstemt. Molb.Breve.l76.

•imorges Flemming
|
Var lystig, men i

Aften heel ioTstemt.Heib.Poet.III.466. den
indbudte eUer den virkelige Trang i Be-
kymringen gjør et Menneske mismodigt,
forstemt, nedslagen. Kierk.VIII.281. Han
begreb hendes Krænkelse og følte sig for-

stemt. Leop.SE.91. jf: 'Ved denne Aftens
Fester er Forstemthed |

Ei tænkelig; thi

Alt vil blive Jubel.Srz.XZ7.i53. talem.: man
mærker hensigten og bliver forstemt, se

Hensigt. Forstemmelse ell. (nu oftere:)

Forstemning:, en. flt. -(e)r. vbs. tU for-

stemme: det at forstemme; ogs.: det at være
eU. blive forstemt; forstemthed. I) (sj.) tU
forstemmel. Forstemning: vAph.(1764).
VSO. H jf. bet. 2: Man ser . . Aandslivet
udbrede og splitte sig vifteformigt i musi-
kalsk Stemning og Forstemning. Brandes.
TV.346. 2) (især Oj til forstemme 2. 2.1)

til forstemme 2.i; spec. (med.) om (tilbøje-

lighed til) brat svingning i stemningslivet

meUem oprømthed og nedslaaethed. jeg an-
tager den hele Uenighed at grunde sig i

en øieblikkelig Forstemning, en Op-
bruusning. Hr2:.ZIF.i58. CLange.S.69. K
Pont.Psychiatr.III.118. 2.2) til forstemme
2.2. den unge Forvalter nærmede sig hende
undertiden med en Fortrolighed, der fore-

kom ham upassende. Sin Forstemmelse
herover kunde han ikke skjule. Ing.EF. V.

12. sa.EM.II.125. min Tante var meget
snaksom, for at den almindelige Forstem-

10 melse ikke skulde mærkes. CBemh.VIIJ.9.
Frue Rahbek havde i Grunden et glad
Hierte, som snart overvandt Forstem-
ningerne. Mynsf.SamZ.xxr//. en Pause
opstod . . som pleier at antyde en liUe

Forstemning mellem Personer. Winth.IX.
116. Brandes.VIII.379. forstemt, part.

adj. se u. forstemme.
forstene, v. [fmr'sde'na] præt. -ede;

part. -et eU. f -t (EPont.Atlas.I.451). vbs.

20 -else, -ing (s. d.). (til VI. for- 6.1; jf. ty. ver-
steinen, -steinem)

1) gøre (forvandle) til sten; nu næ-
sten kun pass. (forstenes eU. især bUve for-

stenet) ell. intr.: blive (forvandles) til

sten; faa stenagtig beskaffenhed. I.1)

GJ m. h. t. forvandlingpaa overnaturlig maade.
(trans.) Medusa eller en anden forste-

nende GoTgone.Eic.VIII.194. det Medusa-
Hoved, (Pallas Athene) førde i sit Skjold

30 og forstenede Andre med. Grundtv.BrS.
244. som Bjergaanden, der forstenede den
forhadte Brudeskare, vilde hun da forstene
Ladislaus med begge Qvinderne. flC^ntf.

III.288. intr.: »For hendes Skyld han
monne der forsteene (o: blev forvandlet tU

sten).IngJ).1.29o. U biUedl. (jf.bet.2:i): ingen
Demokrat (kan) fornægte at tage Lære af

(Dreyfus-sagen), selv om han, naar han
betragter dens Medusahoved, føler sit de-

40 mokratiske Hjerte forstenes. ÆHenrtc^?.
(Tilsk.1904.2o0). intr.: »Brist da. Harpe!
brist!

I
Forsteen da, Biertel Ing.TB.87. f

refl. (i sa. bet.): »Skal Mandens Hierte kun
forstene sig? Oehl.EA.202. 1.2) m. h. t. for-

andring af et stofs fysiske beskaffenhed,

(trans.:) »Solen . . |
Forsteener (o: gør

haard som sten) Dalens Skiød, og Bakkerne
iorhrænder. ZetlitzJ*oes.l7. Træ kan for-
stenes ved at ligge i Jorden. VSO. intr.:

50 Senerne forhærdes. Knoklerne forstene.

Kierk.X.210. | især i perf. part. ior stenet
brugt som adj.; spec. (jf. Forstening i) om
dyre- eU. plantereder, hvis former bevares ved
efter forraadnelsen at udfyldes m. kiselsyre,

kalk olgn. stoffer. Min egen liden Samling
haver ogsaa en Deel af dette Lands Fos-
silier, Steen-Arter og forsteente Tmg.E
Pont.Atlasl.451. forsteenede Dyr. Brilnnich.

M.13. U8S.AlmGeol.80.

eo 2) o i overf. anv. 2.1) m. h. t. (et levende

væsens) ydre: (om overraskelse, skræk olgn.:)

pludselig give et livløst eU. ligesomstiv-
net udtryk; (pludselig) gøre (stiv og)

ubevægelig, (trans.:) den dybe Rædsel
. . havde forstenet den Ulykkeliges Aasyn.
ThomLa.AE.333. SchandJ'.444. pass.: (han)

V. Rentrykt K/l 192S 67
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havde vendt sig om og forstenedes (ved

at se sin rival) som ved Synet af et Medusa-
hoved. sa.jBS.95. man „lammes af Frygt",
„forstenes af Rædsel". OBloch.D.U.164.

||

^er/".j;arf. forstenet brugt som adj.: stiv

og ubevægelig ; lammet (af skræk olgn.);

ogs. (jf. bet. 2.i): stivnet paa grund af føles-

løshed, voldsom lidenskab olgn. *Forstenet
(han) staaer, troer ei sit Øie. Oehl.Digin.

1.29. hans Aasyn (syntes) langt mindre
strengt og forstenet. Det var ligesom en
venligere Aand var faret over ham. Zn^^.

EF.U.206. Winth.HF.271. (han) sad paa en
lille Sofa, stille stønnende, med blege Kin-
der og et forstenet Smil. Schand.TF.II.845.
2.2) m. h. t. et menneskes følelsesliv: af-
stumpe (2.2); gøre sløv; gøre følesløs,
(især i perf. part. brugt som adj.). *alt for-

steenes der, hvor Fyrster haarde vare.

NordBrun.Jon.107. jf. (intr.): Maaske vilde
Margrethe (o : en ganske ung 2>W'^) forstene
over denne Kvindes Fragt.Bønnelycke.MM.
9. ogs. (jf. bet. l.i og 2.i^; gøre et lammende
indtryk paa ens følelsesliv; tilintetgøre
ens (livs)mod; slaa med forfærdelse.
•Udanske kolde Hierterl | Har Frygt, har
usel Frygt forstenet alle. Ew.V. 144. en
Betragtning af Dreyfus-Sagen giver . .

et forstenende Indtryk. EHenrichs.(Tilsk.
1904.250).

II perf. part. forstenet brugt
som adj.: afstumpet; sløv; følesløs, naar
hun var træt, lagde hun sig ind paa sin

Seng i forstenet Fortvivlelse. Schand.TF.
1.232. (han) var gledet ind i den graa,
kolde Forstenethed, der hos ham traadte
i Stedet for stærke Sindsbevægelser, ^nd
Nx.S.125. 2.3) m. h. t. vane(mæssiglied), fast-

holden ved noget overleveret, mangel paa ud-
viklingsevne olgn.: gøre forstokket; intr.

ell. i pass.: forbene (2.3); stivne; blive
forstokket. Enhver, der ikke er forstenet
i en eensidig Betragtning, kan . . ved fort-

sat Eftertanke have faaet et andet Syn paa
visse Ting. Heib.Pros.VI.434. en Art for-

stenende Overholden af ydre Yormer. Da-
vids.KK.41 1. }\ perf. part. ioT stenet brugt
som adj. Grevindens og hendes Selskabs
forstenede Domme over Kunst. Gylb.XI.
108. *(kærligheden) over en forstenet For-
dom hyder. Hrz.D.II.2. du vilde kalde mig
. . forstenet og dum, hvis jeg . . tvivlede
om, at hans Kærlighed nu gør dig lyk-
kelig. EBrand. UdenfL.187.
Forstenelse ell. Forstening, en.

flt, (især m. konkr. bet.) -(e)r. (nu bruges For-
stening især i bet. 1, Forstenelse især i bet.

2 (nu næppe m. konkr. bet.)) vbs. til forstene

:

det at blive forstenet; den tilstand at være
forstenet. 1) til forstene 1. || til forstene
1.2; konkr. (især geol.), om levninger ell. af-
tryk af dyr ell. planter fra fortiden (inde-

sluttede i og til dels gennemtrængte af uorga-
nisk masse). Dendriter eller Forstenel-
se r af Yékstriget.PNSkovgaard.B.l 7. For-
stening: vAph.Nath.II.476. Man finder
Forsteninger, talløse Exemplarer af forste-

nede Dyr. Goldschm.Hjl.II.475. Uss.Danm
Geol.^12.

II
billedl. *jeg er ingen Forste-

ning
I

. , Jeg holder med Tiden Skridt.
Kaalund.324. (VilhBeck) er en historisk
Uberbleibsel, en Forstening. 4a/c/. M. ^7.
HarNiels.SP.6. 2) CP til forstene 2. 2.i) til

forstene 2.1. Nej! svarede (hun) med et

Tillæg af mild Forstenelse til sit tid-

ligere Visit-Udtryk i Ansigtet, ifarfemaw.

10 PB.5. jf. : Middagens hede Stille var dybt
som Midnattens Forstenelse, thi Solens
Tavshed rugede over alt, hvad der aan-
dede.JVJens.FD.91.

||
jeg seer Intet uden

den gyselige Forstening, der betager
den Bøende. Hauch.III.329. *her i hans
Blik der kom Forstening

| Og svagere
blev Stemmen i hans Bryst. PalM.IV.168.
2.2) til forstene 2.2. *Eet kjærligt Ord fra

et bodfærdigt Hjerte
|
Opløse kan en Sjæls

20 Forstenelse. Ing.DI).73. 2.3) til forstene
2.8. den, der med stump Forstenelse
hænger ved Bogstavet. PMøll.ES.IlI.185.
*Folkets Forstening

| i gold Dogmatik
og i Afdødes Mening. Gjel.Rø.l24.

Forster, se Foster.

forstige, V. [f(i)risdi'(q)8] præt. -steg;

part. -steget, vbs. -else (OecMag.VI.258).
{ænyd. d. s.; til VI. for- 2; efter ty. (sich)

versteigen; nu meget sj.) refl.: stige for
å) højt. een af (Olaf Tryggvasons) Mænd hav-

de forsteeget sig udi Bierget, saa at hånd
kunde hverken komme frem eller tilbage.

Holb.Søhist.101. vAph.(1764). VSO. overf.:

O Rigdoms Dyb baade paa Guds Viisdom
og Kundskab 1 Men jeg forstiger mig.Ruge.
FT.201. JensPaludan-Muller. EfterladtePa-
pirer.(1868).30. (Staffeldt) søgte at forene
Filosofi og Poesi og forsteg sig paa de
vanskeligste Opgaver. VilhAnd.G.185.

40 I. for-stikke, v. [V.2.i] (Jf. ty. vorste-
chen; især sko.) bore (huller) forud for sy-

ningen, hvor traaden skal passere (jf. For-
stikker^, (læderstykkerne) fastslaaes med
smaae Træpløcker, hvis Huller forstikkes.

Skomageren.(1832).107. e. br.

II. forstikke, v. [fcor'sdega] præt. -stak,

flt. (foræld.) -stukke (Holb.JH.I.178. Suhm.
11.340); part. -stukket, vbs. (til bet. 1.1^ -else

(Goos.II.241). (ænyd. d. s. (og forstinge^;

50 efter mnt. vorsteken, ty. verstecken og ver-

stechen) I) (tilYI.tor-i) gemme; skjule;
„stikke til side", t.l) (især jur. og (nu
1. br.) talespr.) putte til side ell. skjule
paa en utilladelig maade; unddrage
retmæssig kontrol, udlevering olgn. DL.
1—21—9. Hun (beskyldte) ham for at have
forstukket meget af det Bytte, som hende
tilkom. Holb.DH.I.163. *De vilde selv os

vore Klæder røve, |
At see, om Intet var

60 i dem forstukket. Heib.Poet.IV.88. LovNr.
90^^U1916.§612. jf.: Svig bliver dog Svig,

om den end forstikkes (1834: skiules^ un-
der nok saa smuk en Maske. Mall.SgH.453.

II
m. h. t. personer. Ingen maae forstikke

noget fremmed Menneske . . inden Skibs
Borde uden Chefens Yidende. SøkrigsA.
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(1752).§578. VortHjJII3.5. U) (især tale-

spr., nu mindre br.) refl. (eU. i perf. part.)

:

skjule sig; holde sig skjult. D om per-

son. DL.3—4—13. •Boeidion af Frygt for-

stak sig i en Hule, | Og der besluttede
sig nogen Tid at skinle.Holb.Metam.63.
*Han skulde ind og see sig for, hvor Fjen-
den var forstukket, ^fiecfce. P. ^6. Næste
Dag var der Frihed fra Skolen, og Pelle
behøvede ikke forstikke sig (o : han havde
hidtil skulket). AndNx.PE.1.285. Feilb. I t

anden anv. det var ham ligesom der (skul-

de) forstikke sig en anden Mening deri,

end den ligefremme og naturlige. IngJSF.
V1.135. Brevet maa have forstukket sig

mellem mine Papirer. D&H. 2) (til VI. for-

2.1^. 2.1) beskadige ved at stikke (m. brod,

kniv, naal osv.). VSO. i (tomebusken) havde
han forstukket sine Fingre. MoH).Æv. i 61.
D&H. især i perf. part. brugt som adj.:

Naalene sprang idelig i deres blodige,
forstukne Hænder, medens de syede der-
paa. Oehl.AG.199. han var saa forslaaet og
forstukket, at han knap kunde staae paa
sine Been. Grundtv.SaxoJII.315. 2jz) (^,
nu næppe br.) refl.: ødelægge sine kort
ved at stikke i utide. Levin.
For-stikker, en. [V.2j] (især sko. og

haandarb.) redskab tU at bore huller med
gennem tykt underlag forud for syniitgen

(Jf.l. forstikke). Skomageren.(1832).24. Vort
Hj.IIIl.42.
forstille, v. [fmr'sdel'a] præt. -ede ell.

-te; part. -et (jf. u. bet. 2.3) ell. (som adj. nu
kun) -t vbs. -else (s. d.) ell. -ning (tU bet. 1,

1. br.: VærktMask.11). {ænyd. d. s.; efter ty.

verstellen; jf. forestille 6) I) ('Ø, /. br.) m.
h. t. bevægelig maskindel olgn.: stille t en
vis retning eU. vinkel; indstille, (fræse-
maskinen) er forsynet med 2 Spindeldok-
ker, der kan stilles i Højden og forstilles

langs ad Vangen. VærktMask.87. smst.68.

2) give (noget) et andet væsen ell. udse-
ende (end det virkelige ell. naturlige). 2.1) f
i alm. Dend Mousehe, som hun har sat saa
lavt paa sin Kind, forstiller hende aldee-
les. ComoedieomLyveren.(1725).89. De yng-
xe Skribentere . . igientage kun de ældres
Efterretning, ja vel og saaledes forstille

den, at der neppe bUver et kiendeUgt
Spoor tilbage deraf. KSelskSkr.VIII. 32.3.

hvor mange adskillige Personer kan (kær-
ligheden) ikke forstille Menneskene til.Prt-

mela.1.96. (et Mariabillede,) sort og forstilt

af utallige Lampers Røg. Eic. VIII. 225.
*naar Torden hele Træet gynger,

| og Lyn
forstiller Himmelen. Haste.BD.8. 2.2) (nu
kun refl. eU. i perf. part.) m. h. t. ens egne
ydre ell. indre egenskaber: i skuffende hen-
sigt give et andet udseende ell. en an-
den karakter, man (kan) forstille sine ..

Lyster under tusinde Masker. EilschJ'hil
Brev.133. *Hun træder . . til en Side hen

|

For Mine, Blik og Lader at forstille, | Som
om hun sørgede. MCBruun.PF.1.66. Naar
man taler til dig, forstil din Stemme.PaiJf.

UJ42. I refl.: stille sig anderledes an,
end man virkelig er; paatage sig et
andet væsen; skrømte; simulere, hvor
disse Fruentimmer kand forstille siglHolb.
Vgs.(1731)JI.8. 'En Kæysers VaU-Sprog
var, hvo sig kand ey forstille,

|
Han tie-

ner ikke til at være en Regent. Wadsk.98

(jf. ArlaudJ.20). 'Ak, om hun kun forstilte

sig, og viiste
|
En digtet Flamme, for at

10 prøve Balder. £m7. F.57. Kierk.XI.19. Feilb.

II
part. forstilt (f forstillet: Holb.MTkr.

274. Graah.PT.I.205) brugt som adj. 1. O
om person : som har forstilt ell. forstiller sig.

•Forstilt han paa Tydsk monne snakke;
|

Paa Timen dog kjendte jeg ham. Heib.Poet.
1X331. Udtryk, som neppe den Kløgtiges
Kløgt og den Forstiltes Forstillelse nogen-
sinde kunde naae eller fremhykle. Hauch.
VII.365. sa.DVJ.183. 2. (1. br.) om hand-

20 Ung: som har til hensigt at sku/fe eU. vild-

lede. Elisabeth fandt tvende Fordeele ved
denne forstilte Handel (o: ægteskabsunder-
handlinger). Holb.Heltind.1. 79. (han) vilde
dog ikke indlade sig i forstilte Underhand-
linger med Danmark.Thorsøe.FrederikVIFs
Begering. II. (1889). 685. 3. foregivet; ikke

virkelig, begge agere forstilte Personer.
Holb.Ep.II.430. •O forstilt er denne Yini-

del PalM.VIII.83. vi kunde ogsaa stable

30 en hel Del forsoren Gemytlighed paa Be-
nene . . men i alt Fald for mit Vedkom-
mende var det ganske forstilt. AndNx.DB.
113. (adv.:) Jeg mener ikke hermed for-

stilt syge, men i mange virkelige Sygdom-
me er der noget Frivilligt, Gylb.(1849).IV.
20. jf. (1. br.): *l er langt fra lav Forstilt-
hed.Heib.Poet.IV.236. forstillelig, adj.

[fmr'sdel'ali] <ii forstille 1: som kan for-
stilles. Befæstelsen tU Aasen (paa en plov)

40 maa være solid og dog let forstUlelig.
LandmB. 1.413. VærktMask.85. Forstil-
lelse, en. flt. (m. mere konkr. bet; 1. br.) -r

( SpectatorJ.36). (vbs. til forstille 2.2 ; jf. Fore-
stilling 7, II. Forstilling; især O) det at

forstile sig; ogs. om (enkelt) handling, hvor-
ved man (i den hensigt at skuffe) paatager
sig et andet ydre eU. væsen, ell. om selve dette

ydre ell. væsen. Det Wienske Hof gik og
saavidt i denne sin Forstillelse og Simu-

50 lation. Slange.ChrIV.1367. »du tænker, I At
slig Forstillelse kan skiule dine Rænker.
Ew.III.87. hun er frie for al Falskhed og
YorstOiélse. PAHeib.Sk.1.4. Han haabede
da, at Søsteren skulde bringe hende til

at tale, hvis den Stumhed kun var For-
stillelse.Si;Grundtv.FÆ.IJ. 7. JPJacJI.170.
L For-stilling^, en. {ænyd. d.s.; fagl.)

forreste del af et (sammensat) køretøj, hvor-
til trækdyrene spandes, jf. : De skød to Vogn-

60 forstiUinger foran sig og styrede lige hen
imod Tyren.HEFlindt. Glxmt.(1903).15. især,

dels ;2i om forvognen til en feltkanon : Exerc
Artil.(1804).42. •Forstillingen bli'er haget
løs,

I
Og rask man bort den ruller, ^otef.

IV.71. OpfB?II.184. dels (landbr.) om den
forreste del af ploven, som ved aasen (I) er

67*
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forbunden m. plovlegemet: LandmB.1.866.
LandboJIL821.jf. Feilb.

II. t Forstilling, en. flt. -er (Kom
Grønneg.1.163). {vbs. til forstille 2.2; jf. Fo-
restilling 7, Forstillelse) d. s. s. Forstillelse.

(Sixtus V. foregav skrøbeligJied,) og var det
ved saadan Forstilling alleene, at han blev
Fsiye.Holb.MTkr.277. Famela.1.389. *hun
træt af sin Forstilling taber

|
Sit Slør.Eiv.

11.25. VSO.
For-sting:, et. {mods. Agter-, Atter-,

Bag-, Eftersting; haandarb.) sting, hvorved
naalen uafbrudt føres fremad; enkelt, fort-

sat sting. Moth.S819. YortHj.1111.21.
Forst-insekt, et. (forst.) insekt, som

er af (nyttig ell. skadelig) betydning for
skovbruget. MøllE.VI.320. SaVVIIl.519.
forStirre, v. [fmrisdir'a] -ede. (penyd.

part. forstirret; af VI. for- 2.2 og stirre;

1. br.) refl. (ell. i perf. part): stirre for
meget (til sin egen skade). At forstirre sig

paa noget. VSO. Tyren udstødte et Kamp-
brøl, der tvang Anders til at tage sine
forstirrede næsten solblindede Øjne bort
fra Bisværmen. Aakj.FJ.200.
forstive, v. [fmr'sdi'va] -ede. vbs. -ning.

{ænyd. d. s.; jf. mnt. vorstiven, ty. versteifen
(vbs. versteiiungj; sj.) 1) (jf. vi. for- 5) d.

8. s. afstive 2. At forstive en Muur, et

Plankeverk. VSO. Forstivning. TeknMarO.
2) (jf. Yl.foT2.i) stive (vasketøj ) for stærkt.
Vaskerkonen har forstivetmit Lindtøi. VSO.
forstjaalen, part. adj. [f(or'sdjå'l(a)n]

intk. -stjaalet ell. (nu vist kun) -stjaalent.

{jf. SV. forstulen; efter ty. verstohlen, egl.

part. af verstehlen, stjæle; jf. VI. for- 5;

især O, l.br.) hemmelig; lønlig; stjaalen.
*Paa ham saa mangt forstjaalet Blik mon
falde

I

Af mangen Skjoldmø. Heifc.Poe^.

VIII.39. Klærkene (gav sig) forstjaalent

. . til at kigge i Hedningenes Skrifter.FFed.

R.35.
Forst-jnnker, en. titel for (især unge)

adelige (afskaffet ved BesoU^/al832). Schack.

237. jf: Han opholdt sig som Forstkandi-
dat eller „Forstjunker" paa et nærliggen-
de Gods.Goldschm.V.324. -kandidat, en.

person, som har bestaaet (dansk) skovbrugs-

eksamen. Resol. i»/ii 1839. Schand. SB. 54.

ForstO.
O forstlig, adj. [ifmrsdli] {fra ty. forst-

lich; tilYoTSt) som angaar skovbruget ; forst-.

Hr. Landraad von Ahlefeldt, forstlig De-
puteret i Landgerictet.jffZevewf.JSJ.i3. Myre-
billens Larve, et i forstlig Henseende nyt-
tigt DyT.Freni.DN.627. Fleuron.J.6.

Forst-mand, en. person, som er be-

skæftiget med forstvæsen. Gartneren, der
tillige er et Slags Forstmand paa det ene
Gods. Sibb.II.287. (skovrideren) var af de
gamle ustuderede Forstmænd, der fra først

af kun var SkytteT.Schand.F.141. -mester,
en. (nu især om norske forhold, jf. Sal.VI.

921) person, som har (inspicerende og ad-
ministrerende) myndighed over et offentligt

skovdistrikt (jf. Skovmester, -rider^. Forst-

mesterens Bolig, der laae tæt ved Ud-
kanten af Skoven. Winth.Vni.133. LovVit
1859.§1. MinT. 1890.960. jf Overforst-
m^e s t e r. Skovforordn.^^Ul 781.§80. -mæs-
sig, adj. som hører til ell. stemmer med ra-
tionelt skovbrug. Skovens forstmæssige Ved-
ligeholdelse. i^orord«.''V9i805.^i 7. vi maae
behandle Skoven forstmæssig. iScAac/c..58 7.

(ræven) kaldes jo skadelig eller nyttig,

10 eftersom man stiller sig paa et jagtmæssigt
eller forstmæssigt Standpunkt. Bogan.1.7,
forstokke, v. [fmr'sdcoga] -ede. vbs.

jf. Forstokkelse. {ænyd. d. s; efter mnt. vor-
stocken, ty. verstocken, til ty. stocken, blive

stiv; nu næppe br. (undt. i perf. part. brugt
som adj., se forstokket^) egl.: gøre stiv elL

tør som en stok.jf: *Alt forstokkes hist,

hvor Heden mægter hen. Oehl.PSkr.L429,

\\overf.: gøre ufølsom, stædig, halsstar-
20 rig, trodsig olgn. 'denne kiære Klocker,

|

Som ingen Verdslig ting forblinder og
ioTStokkQr.Holb.Paars.260. Spørsmaalet (er)

hvorfore (gud) forstokker et Menneske,
og forbarmer sig over et andet. Eilsch.Phil

Brev.234. Man kan forstokke et Barn ved
idelig Pryglen. VSO. Farao . . forstokkede
.. sit lliæTte.2Mos.8.11( Wolff). O For-
stokkelse, en. (1. br.) det at være ell.

blive forstokket. Moth.S832. Kongen frem-
30 turede udi sin Forstokkelse. Holb.JH.L

409. VSO. MO. D&H. forstokket, part.

ad/, (cent/d. forstokken, -stokket, størknet, for-
stokket, SV. forstockad, fsv. forstokkadher,
forhærdet (om hud); efter mnt. vorstocket,
ty. verstockt; egl. perf. part. til forstokke)
om person: som fremturer i sin (urigtige

ell. især moralsk ell. religiøst forkastelige)

mening; uimodtagelig for irettesæt-
telse ell. forbedring; halsstarrig; trod-

40 sig; ufølsom; forhærdet; „træet", (pa-
ven lod valdenserne) endeligen udraabe for
forstokkede Kiettere. Holb.Kh.687. D. var
det halsstarrigste og mest forstokkede
unge Menneske, han havde 'k\Qndt.CBernh.-

V1.217. En forstokket Forbryder vil ikke
gaae til BQk.\enåé[se.Kierk.IV.392. Hof-
jægermesteren var i religiøs Henseende
ganske forstokket.Ponf.LP. FJJ.i5. (især O/
m. nærmere (indskrænkende) bestemmelse (m.

50 præp. i og angivelse af lasten olgn.) : *Hvo
saa uskiønsom er? hvo saa forstocket
blind?

I

At hånd jo let kand see forskiel

paa disse tvende. Holb.Paars.308. At være
forstokket i det Onde. VSO. det skal aller-

snarest kunne hændes dem, som ere mest
forstokkede i at tvivle. Ing.EF.II.59. den
Grønlandske Kvinde (er ikke) forstokket i

navs og Elendighed. KvBl.-yiol909.1.sp.3.

Forstokket-hed, en. (f Forstokkenhed.

e<) Holb.Paars.83). (især CP^. Den gamle Dame
ynkedes over min Forstokkenhed, og søgte
af yderste Magt at bringe mig paa andre
Tanker. sa.TJsynl.L.1. Din Forstokkethed sy-

nes os saare stor; men vi viUe være lang-
modige, inden vi brænde Dig. Goldschm..
11.258. Buchh.UH.99.
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Ferstopning, en. (nu næppe hr.) vbs.

tU forstoppe ; d. s. s. Forstoppelse. | til for-

stoppe 1.1. En Rendesteens, et Rørs, For-
stopning. 750. H til forstoppe 1.2. Slaaen-

Blomster og Blade . . bruges som andet
Thee. Dog maae det ikke bruges af dem,
som ere hengivne til Forstopning. Adr*^/i

1762.8p.7.^ tU forstoppe 2. En Pølses For-
stopning. K50. forstoppe, V. [fmrisdmba]

-ede. vbs. -else ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.;

af VI. for- 2.1 og stoppe ; jf. fsv. forstoppa,

ty. verstopfen, oeng. forstoppian) 1) spærre

den fri adgang gennem noget ved at stoppe;

stoppe til; tillukke. 1.1) t alm. Moth.S822.
(man) stopper igjen og forstopper, vil for-

fjæves tænde, smider Piben bort. J5ZicA.

V.448. FænghuUet er forstoppet. ScheUer.

MarO. Feilb. 1.2) m. h. t. kanalerne i det

menneskelige (ell. dyriske) legeme (især i perf.

part. brugt som adj.). hans kiød forstopper

sig fra sit flod (1871 : holder sit Flod til-

bageø. 3Mos.lo.3(ChrVI). Elektrisering har
(aMrig) feilet at tilveiebringe igien det for-

stoppede Maanedlige. Tode.STJI.72. Num-
sen og hans Tjener (blev) forstoppede i

Halsen af alt det Fuåder. BlichJII.494.
billedl.: 'Viisdoms Røst advarte mig,

|
Men

jeg forstoppede mit Øre. Ew.I.70. || især

alm. m. h. t. næsen ell. fordøjelseskanalen.

Har ingen af jer I gode Mænd, en snyde
Tobak jeg er saa forstopped. Holb.Pants.

II.8. den, hvis Næseborer ej ere blevne
forstoppede af Snus-Tobaks idelige Brug.
sa.Ep.ni.29. Naar et Barn ey i 24 Timer
har havt Aabning, saa er det forstoppet.

OeconH.(1784).IIL3. Haard Mad kan for-

stoppe (binde) Maven, Underlivet. MO.
Børnene laa og fløjtede (o : snorkende) gen-
nem deres forstoppede Næser. PonLSM.
20. 2) (1. br.) fylde ell. proppe (stoppe)

for meget i. Hun havde saaledes forstop-

pet alle Pølserne, at de brast itu i Kog-
ningen.FSO. MO. 3) (l.br.) bødeforme-
get (ved stopning) paa tøj. En gammel for-

stoppet Nattrøie. Levin. Din gamle, sorte

Silkekaabe . . der var saa forstoppet i aUe
Kanter, Levetzow.Fortællinger.(1861).117. 4)

(nu kun dial.) skjule; gemme (jf. H. for-

stikke 1). *Slige Kroppe
|
Der ud af lan-

det motte gaae | Og sig i Skiul forstoppe.
Cit. beg. af18. aarh. (Thott4'>1524. 450). Fetlb.

Forstoppelse, en. flt. (l.br.) -r (Holb.

Qvægs.387. Tode.ST.11.5). vbs. til forstoppe;
ogs. om den tilstand at være forstoppet.

|j

til forstoppe l.i. konkr. (om forladning i en
bøsse): Fetlb. R til forstoppe 1.2. Forstop-
pelse i Aaierne. nøysg.S.175. Blodets For-
stoppelse i det menneskelige Legeme. Bag-
ges.NK.197. VSO. MO. D&H. jf.Eolb.Rpb.
II.2. konkr.: Men skulde da ikke dette
ludsaltagtige Vand tiene tU at opløse For-
stoppelser i Lungerne ? Tode.ST.II.5. spec.

om den tiMand, der opstaar i legemet, naar
tarmindhold standses i sin passage og hober
sig op; obstruktion; „haardt liv" (ob-

stipatio ell. obstrudio alvi). Moth.S823. *(hun-

den) var saa nær crepeert af en Forstop-
pelse. Eic.II.75. Oldingen (har øje for) at

hans Fordøjelse er i Uorden, især at han
har Forstoppelse. OBloch.D.''I.126. overf.:

Jeg kan sige med Samson, at ieg har hen-
bragt mine Dage med Kummer og mine
Nætter med Sinds Forstoppelse, som skre-
vet staaer.£tf.F7.7o. (spøg.:) Færdslen gik
i Staa. Gadelivet fik ligefrem Forstop-

10 pelse. Pol.''/d921.6.sp.3. jf. forstoppe 2: (vi)

lordærvede de fleste gode Hoveder ved
en unaturlig Afretning og Forstoppelse
(o: overfyldning med kundskaber). Grundtv.
Dansk.IV.174.
Forst-raad, en. titel (indført efter Re-

sol."/iil828 ved Pl.^lil829) m. kammerraads
rang (bestemt for „enkelte af de ældste og dyg-
tigste skovridere"). Bagger.I.154. han (vir-

kede) for, at Skovrider Holm kunde faa

20 en „Karakter"; det varede heller ikke
længe, før han blev Forstraad. Schand.
UM.216. Statskalender.1922.1179.

forstramme, v. [fmr'sdrcm'a] -ede.

(af VI. for- 2.1 og stramme; sj., nw næppe
br.) stramme for stærkt. At forstramme
en Traad, en Streng, et Reeb, saa at det
springer itu.FSO. MO. Tovet blev for-

strammet og sprang. DtfeH.

For-strand, en. {glda. d. s. (GDLove.
30 V.304), æda. d. s. (JyLov.3.61);jf. mnt. vor-

strant) om strandbredden og den nærmeste
del af vandet udenfor; spec. dels om de dele

af landet, som ligger tørre ved ebbe og over-

skylles ved flod: Andres.Klitf.34. Drachm.
TJB.136. dels (jur.) om den del af havet, der
ligger uden for den dagl. vandstandslinie, og
hvor skibe ikke kan flyde : DL.4—4—4. Nør-
reg.Privatr.Il.43. Torp.23. Forstrands-,
i ssgr. ['f(or|SdrBn'''S-] (jur.) som angaar ret-

fa ten til under visse betingelser at blive ejer af
de paa forstranden inddrevne værdifulde gen-
stande, -berettigret, part. adj. Torp.433.
-€jer, en. StampeJ..231. TorpJ96. •herre,
en. (nu næppe br.) d. s. Moth.S853. VSO.
MO. -ret, en. vAph.(1764). Torp.23. -ret-
tighed, en. DL.4—4—4. PI. ang. For-
strands Rettighed udi Island. Pi.Vsi 778.
forstre, v. se fostre.

t forstrikke, v. {efter fy, verstricken

;

50 vist kun hos Ew.) besnære (2). 'Kom Amor
med din Rosen Kjæde, | Kom snart og
bind ham fast til Glæde!

|
Forstrik hans

Sjæl i kjælen Lystl Etc.(1914).V.200.
forstryge, v.[f(«)r'sdry-(q)a]^æ<.-strag:;

part. -strøget Cjf. ty. verstreichen; nu næp-
pe br.) 1) (jf. VI. for- 5) bestryge. Fugerne
blive (ved det bøhmiske tegltag) ganske tætte,

og desforuden forstryges de med en tynd,
særskilt dertil lavet Muxxrkalk. ForklMu-

60 rere.73. 2) (jf. VI. for- 2) m. h. t. instru-

ment; refl.: stryge fejl. *mueligt jeg kun
meget lidt

|
Forstryger mig paa Stren-

gen,
I
Om jeg min Tale drev saa vidt,

|

At uden Brude-Sengen
| Var ingen ret

Lyksalighed. Wadsk.Brudev. V.)(3 ".

forstrække, v. [fmr'sdrBga] (f fore-
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strække. CPBothe.MQ.IL499). præt. -strakte ;

part. -strakt (f -strækt. Eolh.DH.II.352).
vbs. -else ell. -ning (s. d.). (cenyd. d. s. (i bet.

i); efter mnt. vorstrecken, ty. vorstrecken,
egl. strække (noget) frem; bet. 2 dannet til

Vi. for- 2.1 efter forrække, æda. forthæniæ,
forstrække (AM.) olgn., jf. ty. uberstrecken)

1) bringe til veje; give; forsyne (med).
I.i) (nu næppe br.) i olm. || m. tings-obj. de
Tyrier . . forstrakte (1871: bekostede/ med
stor herlighed, hvad som hørde til deres
begravelse. 2Makk.4.49(Chr.VI). m. h. t. no-
get abstr.: Siælens Natur og Væsen under-
søges af de Grunde, som baade Erfarenhed
og Fornuft kunne forstrække, Eilsch.F.104.

m.person-hensobj. og tings-obj.:AUene Konge,
og god, som aliene forstrekker os (1871:
forsyner os meå) alle tingl 2Makk. 1.25
(Chr.VI). Tiden forstrakte os fieer og fieer

Materialier, der kunde tiene til at oplyse
(spørgsmaalene). Ew.VI.73. 1.2) m. h. t. pen-
ge: give ell. overlade en penge, som han
har brug for (til et vist formaal), men som
han ikke (endnu) har noget krav paa;
give (som) forskud; (især dagl.) ogs.:

give en penge olgn. (navnlig til et vist for-
maal) med senere tilbagebetaling for
øje; la ane.

\\
(nu næppe br.) m. tings.-obj.

hielp mig nu selv at faae de Penge til-

bage igien som jeg har forstragt til Jeres
Begravelse. KomGrønneg.I.270. Holb.Hh.
11.262. Stampe.IV.19. m. person-hensobj. og
tings-obj.: I har voren saa from, og for-

stragt mig Penge i adskillige Tilfælde, og
derved forpligtet mig storlig. KomCrrønneg.
11.343. *Kaptainen kiendte ham . .

|
Thi

sagde han „jeg beer. De Fragten mig
forstrækker."

| Gascogneren forstrakte.

Wess.188. Jeg har . . villet forstrække ham
Penge paa hans Gage. PAHeib. VS. 441.

Eeib.Poet.VII.71. jf.: disse fornæfnte Ri-
ges Raad (blev) med Kongen saa eenige,
at . . Herrer Staterne . . kunde forstrekkes
til Laans . . dend Sum 70000 Rixdaler.
Slange.ChrIV.494. || m. person-obj. (de) vid-
ste, at han brugte mere end sin Løn, og
troede, han blev forstrakt hjemme fra.

AndNx.S.26. isæriforb. forstrække (en)
med (noget): kand du ikke forstrække
mig med 6 Rixdaler. Eolb.llJ.V.9. (han)
vilde (ikke) forstrække hende med alt det,

hendes Ødselhed foråxede. Engelst.Qvinde-
kj.213. Schand.F.31. uegl. (jf. bet. l.i;; (hun)
fandt (intet), som kunde forstrække hende
selv med den ringeste Gisning. DracAm.
T.9.

2) (til VI. for- 2.1^ beskadige ell. bringe
i ulave ved at strække; strække for
stærkt ell. for meget; forrække. Moth.
S858. Et Seil er forstrakt, naar Syningen
i det griner; et Toug er forstrakt, naar
det er blevet længere, tyndere og Gar-
nene begynde at springe. Harboe.MarO.
især m. h. i. sene olgn. : Saa snart en Bonde
har forstrakt en Seene i sin Fod, kand
han strax fornemme . . at det svier. Eilsch.

PhilBrev.324. 'Den Hest, som ene maae
for Vognen stedse trække,

|
Kand let en

Skade faae, et Been i Hast forstrekke.
Graah.PT.II.123. Bødlen havde forstrakt
en Sene i sin Arm. TroelsL.XII.145. Feilb.
Forstrækkelse ell. Forstræk-

ning, en. flt. -(e)r. {ænyd. d. s.; vbs. til for-

strække
;
formen Forstrækkelse er (især i bet.

i) nu l.br.) 1) G) til forstrække 1(2): hand-
10 Ungen at forstrække en m.noget;ogs.konkr.: det,

hvormed man forstrækker en; forskud; laan.
Ved Forstrækkelse med Penge kom
han selv til forkort.FSO. komme (kirken)
til Hielp med Laan og Forstrekning.
DL.2—22—64. Slange.ChrIV.492. disse Ud-
læg eller Forstrækninger bør afkortes i

hvert enkelt Barns Arvelod. Forordn.^^h
1845.§10. JohsSteenstr.CJ.69.

|| (nu næppe
br.) i forb. som gøre en (person) for-

20 strækning til noget, gøre forstræk-
ning til en. DL.1—24—24. Moth.S859.
Slange.ChrIV.76.

||
(nu sj.) m. præp. af til

betegnelse af den person, der udreder noget.

det værvede Krigsfolks Afbetalning . .

motte skee ved Paalæg af Hofved-Skat-
ter, Consumptions-Penge og Forstræknin-
ger af de meest formuende, smst.1382. jf.
Høysg.S.188. 2) ^iZ forstrække 2; spec. (med.)
om lidelser i sener, muskler olgn., som hicl-

30 rører fra for stærk spænding. En Arms, et
Beens, Forstrækkelse. 750. MO. den
blotte Overanstrengelse (er ikke) noget
Ulykkestilfælde; anderledes derimod, hvor
Pludseligheds-Momentet kommer tO, saa-
ledes som ved Forløftninger, Forstræk-
ninger og FoTVTidniager. KPont.Betsmed.
III.110. Sal.WIII.525.

t forstro, V. præt. -ede ell. -dde', part.

-et ell. -(e)d ('forstrøed cvd Skiød. Ew.II.60).

40 (ænyd. d. s. (HMogens.De ToljfPatriarkernes
Testamenter. (1580).F7': STerckelsen. Overs.

afJCatz. Den Christelige Hustrue.(1675).66);
efter mnt. vorstrouwen, ty. verstreuen, jf.
sy. forstro; „I nyere Tid er det brugt af

Ewald og Baggesen for: adsprede Sindet;
men høres og forekommer ellers sielden."

MO. „Ordet synes at fortjene Anbefaling."
Levin.) t) anbringe ell. fordele (flere, i

og for sig sammenhørende ell. ensartede ting,

50 personer osv.)paa forskellig e steder ; strø
ell. sprede omkring. Moth.S881. De Ho-
ved-Dyder, hvoraf Trækkene hist og her
ere forstrøede i Stykket. Ew.(1914).VI.148.
Naturens største Fuldkommenheder (er

ikke) forstrøede, men . . udi eet foreenede.
Wiedewelt.T.19. VSO. \\m. person-obj.: (ad-)

sprede; adsplitte. Ai de Forstrøede ('/Va

slaget ved Lutter am Barenberg) kom siden
udi Hobe-Tal til Kongen.Slange.ChrIV.572.

60 *Afmægtige Giøglere snorkende laae,
|

Og Qvinder blandt Mænd og blandt Trælle
foTstrødde. Pram.Stærk.41. 2) overf. 2.1) d.

s. s. adsprede 2. *Naar du har samlet det
forstrødde Sind. Brors.141. *Thi kun Ad-
spredelser var Siælens Død,

| Ved Vre-
dens Røst blev Tankerne forstrød. Æi«.17.
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i

29. Søens og den ovenfor smilende Kysts
Tryllerier forstxøede mig. Bagges.DVJX.
370. 2:2) m. h. t. trykkende sindstilstand: for-
drive; forjage. 'For at forstrøe en Sorg
som denne. Bagge8.ll.133. en gammel Bet-
ler, som kom os forbi . . forstrøede min
Tungsindighed. sa.L.1.101.

to For-studie, en, et ell -studimn,
et. [V.2.i] I den Tid underkastede min æl-
dre Broder sig, efter at have gjort de nød-
vendige Forstudier, den juridiske Examen.
Hauch.MfB.227. Ethvert andet Forstudium
maa eo ipso ende med en Misforstaaelse.
Kierk.Vll.488. (Flaubert) læste 98 Bind
igennem som Forstudie til Salambo. Bran-
des.Vll.85. -stue, en. {cenyd. forstu(v)e;

/. ty. vorstube) især m. h. t. huse m. enkelt

eboelse: det første rum (i et hus, en lejlig-

hed), hvori man kommer ind, med adgang
til de øvrige rum (jf. Entré 2, I, Forhal^.
„Paa hvad Sted giordte jeg (mine sorte

kunster)!'* — „I Forstuen af jer Huus."
Holb.aex.V.5. jeg har ddt hørt mere For-
nuft i Forstuen (o: blandt tjenerskabet) end
i Salen, hvor Herskabet BiååeT.PAHeib.
Sk.1.29. Saa kom de til en Forstue, der
var saa stor, at den snarere maatte be-
tegnes som en Vestibule. BregendJ)NJ49.
om en (fornem) mands venteværelse (jf. u.

Forværelse samt antichambrere^ : Holb.Plut.
V.9. Jeg kjender overhovedet intet Piin-
ligere end denne Venten i de Stores For-
stuer. Hauch.lI.137. H G) billedl. Her var
meere Striids-Orden end Striid at lære, og
en Forstue alleene til den Ære, han siden
indlagde sig.CPRothe.MQ.11.63. (hvad)kvin-
de tvinge en Digter tU at opholde sine
Læsere . . i sin Forstue (o : fortalen til hans
skrifter). Ew.VIll.138. Hvad er det, naar
Ens hele Væsen higer mod et Menneskes
Hjærte, saa kun at blive lukket ind i Fan-
tasiens kolde Forstue. JPJac.JJ.89. I her-

til bl. a. Porstue-dør, -galv, -svale (\ Hir-
undo rustica L. Raff.(1784).3o9. Ejærbøll
190. Bogan.I.128).
forstumme, v. [fmr'sdom'a] -ede. vbs.

(1. &»-.;-iiing (SandfeldJens.S.lO). (efter ty.

verstummen; jf. lat. obmutescere) 1) GJ

(intr.) egl.: blive stum; ophøre med at
ytre sig. t.l) holde (for bestandig ell. især:

midlertidigt) op med at tale, synge osv.;

tie, navnlig som følge af stærk sindsbe-

vægelse, g om person, hvor skamfuld du
ioTstnmmeTlSkVid.11.167. Ew.V.6. •For-
stummer! thi Loke nu

|
Nærmer sig Hø-

åur.Oehl.BG.194. Ved Synet af denne Døds-
herold forstummede Selskabet, Samtalen
stsindseåe.Blich.l.4o4. Schand.BS.438. | om
lydgiver af anden art ell. om selve lyden.

•Da skal løses brat vor Tunge,
|
Som for-

stummed under Gra^d. Grundtv. SS. 1.50.
•Aldrig forstummer

|
Tonen fra Himlen.

lng.RSE.VllJ233. •naar mit Ord forstum-
meT.lIeib.Poet.lV.303. Stemmerne forstum-
mede strax og jeg hørte dem fjerne sig.

Becke.STJ.17. (hvis) Regeringen . . paaby-

der Bladene at udkomme med dobbelt
Tekst, russisk og polsk . . maa disse snart
gaa ind og Sproget forstummer. Brandes.
X.90. jf.:*Yed deres Syn (o: synet af de
vilde dyr) forstummer Spil og Dands. Oehl.

HSJ81. spec. (sprogv.) om sproglyd: ophøre
at artikuleres ; blive stum. det udlydende s

var helt forstummet. KNyrop.(Aarb.l919.7).
Naar det i nyere tid alm. hedder han slo

10 (o: slog) . . beror (det) paa en senere for-

stumning af endekonsonanten.)Sa«rf/eWJe««.
SJ22. (poet.) om uartikuleret lyd: Saa for-

stummede Larmen. Drachm.VD.343. 1.2) t

videre anv.: ophøre med at skrive, digte
osv. da har jeg fuldkommet min Opgave,
da forstummer jeg. Kierk. 1.68. efter de
store Digteres Forstummen (kunde) Ro-
mantiken ikke mere . . tage saa høj en
Ylxxgt. Brandes.X.278. 1.3) om følelse olgn.

20 (der opfattes som en indre stemme): ikke
mere give sig udtryk; tie; standse; hol-
de op. et Overmod, der sJlevegne fulgte
ham som en ond Genius, for hvUken hans
bedreVæsenmaatte forstumme. Gyi5.('i849^.

11.48. •hver en Attraa lydløs er forstum-
met. P«/Af.rrcJ).44. Tilstop Deres Mund,
og Deres Tvivl vil forstumme, og Jesus
vil tale Troens Ord. Schand.AE.336. Trod-
sen i hans Hjerte var forstummet Pon<.

xLP.Vll.92. 2) t (trans.) bringe til tavs-
hed, 'vidste han, at han forstummed' dig,

|

Han skulde seierhramme. Zetlitz.(Bahb.TU-
skJ795.532).

t forstnmpe, v. -ede. {cenyd. d. s.;jf. sv.

t forstympa, ty. verstiimmeln (f verstiimp-
(f)eln) og verstumpfen) d. s. s. afstumpe 1.

vAph.(1764). Skræderen har saaledes for-

stumpet hans Klæder, at han ikke kan
bruge dem. VSO.

40 forstuve, v. [f(Dr'sdu'(v)8] -ede. vbs.

-else (Saaby.^; 1. br.) eU. -ning. {efter nt.

verstuken (ty. verstauchenj ell. muligvis af
VI. for- 2.1 og et til no. stuka, forstuve, sva-
rende ord (jf. stuve^; ordet findes endnu ikke

i MO.) udsætte et led for stærk drej-
ning, saaledes at to ledflader (ved vold) fjer-
nes fra hinanden, men straks efter glider til-

bage i deres noimale leje. At slippe uden
at brække Arme eller Ben eUer blot for-

so stuve en Fod. GoldschmJl.373. han (d: en
hund) maatte frelse sig ved at hoppe ud
af Vinduet . . Han har forstuvet det ene
Ben. Bøgh.11.11. Mældte sig til Gymnastik
hos Hr. Eriksen . . faldt ned af Spring-
hesten — fik en halv Forstuvning af Fo-
den— anlagde Stok. Drachm.FJl.184. Dis-
torsion . . det lægevidenskabelige Navn
f)aa den Læsionsform . . som rettest popu-
ært kaldes Forstuvning. 5a/.»FJ.,230. Esp.

60 (§106,2 og s.86).jf.Feilb. overf: en Forstuv-
ning af min Sindsligevægt. Leop. Goethes
Kat.(1906).123.
Forst-væsen, et. (især \Q) indbegreb

af alt hvad der hører til rationelt skovbrug i

alm. ell. spec. til statens skovbrug. Leth/1800).
Pl.*'/il837.§5. Hvad skulde Du (i Kbh.)?
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Der kan Du jo

Scha7id.SB.56.
I. For-stykke, et. I) [V.l] om det for-

reste stykke af en ting, spec: l.l) om klæd-

ningsstykker (mods. Bagstykke 1^. Fruen
klipper af Bagstykker af Klæderne, for

at bøde paa FoTStylsiieme.Holb.DB.1.2.
PAHeib.US.5€l. AndNx.PE.II.73. m. h. t.

uniform: MB.1830.109. ||
[V.1.3] Holste-

broe . . fører i Vaabnet en Rytter paa en
graa Hest udi en rød Saddel med gul Bid-
sel og Forstykke (o: stykke klæde, som dæk-
ker hestens nakke og pande). Borrebye.TF.
529. Bueskytterne havde hverken Skjold
eller Pansersærk; en enkelt har maaske
Harnisk eller Forstykke af Læder. JoAs
Steenstr.EE.45. 1 .2) ^ forreste del af en ka-
nons rør (fra tapperne til mundingen) (jf.
Bagstykke 2). SøLex.(1808). FuncLMarO.
11.47. S&B. i.3) (teat.) forgrundsdekoration.
(billedl.:) PalM.IL.I.51. 2) [V.2] (teat, 1.

br.) stykke, der spilles forud for forestillin-

gens hovedstykke (mods. Efterstykke, jf. For-
spil;. Rahb.Tilsk.1795.580. Bøgh.DD.1870.
158.

II. t forstykke, v. -ede. {ænyd. d. s. i

bet.: dele i (smaa) stykker; efter mnt. vor-
stucken (d. s.); m. h. t. bet.jf. forbøde, for-

lappe) sammensætte af (smaa) stykker;
fælde stykker ind i. Moth.S894. Skræde-
ren har gandske forstykket Ærmerne, Fol-
derne, i Kiolen. En forstykket Kiortel. Et
forstykket Møbel. VSO.
forstyrre, v. [f(or'sdi/r*9] forstyrrer.

Høysg.AGr.128. (tidligere ogs. skrevet iorstørc.

Holb. Paars. 260, forstørre. sa.JH.II.625).
-edeeZLf-te (KomOrønneg.V.131). vbs.-dse
ell. -Ing (s. d.). (æni/d. glda. forstyr(r)e, -stør-

(r)e (-Sture); jf. jy. forstyrre m. lang ell.

kort vokal (Fexlb.t.358.IV.156), sv. forstora

(samt ænyd. forstyrlej; efter miit. vorsturen,
-storen (ty. verstoren^; sml. styrre)

t) m. h. t. et vist (naturligt ell. sammen-
stillet) liele: bringe en ting i (fuldstændig)
uorden ell. ud af skik, især ved at føre
dele deraf bort fra den rette plads, det rette

indbyrdes forhold (sammenhæng), saa at den
ikke mere er, hvad denopr.var; ødelægge;
tilintetgøre.

|| (foræld, ell. spøg.) m. h. t.

bygning olgn. Ejrigen skal ellers vare lenge,
men I skal omsider forstyrre Troja. Holb.
Ul.III.3. FrSneed.I.202. En Mængde Slotte

bleve . . erobrede og i Bund og Grund
forstyrrede.2^a6ricms.Z)J^J.i5.

|| fagl. (geol.,

arkæoL): uregelmæssige (eUer „forstyrre-

de") Lejringsforhold (ved istidsdannelserne).

'Uss.DanmGeol.^228. bækstenene var bort-
fjernede . . og det fra først af gravlagte
Lig stærkt forstyrret. HMatthiess.(AarbKbh
Amt.1920.79). en stærkt forstyrret Lang-
dysse.Trap.*III.213.

\\ (foræld, ell. bibl.) m.
person-obj. Herrens haand (var) imod dem,
til at forstyrre (1871: udrydde^ dem af

leyren; indtil de fik enåe.5Mos.2.15(Chr.
VI). *Christel forstyr ei de straalende
Aser. Oehl.L.1.42. nu vist kun m. overgang

til bet. 2: bringe i en ulykkelig tilstand; pla-
ge olgn. Da sagde (Elias): ikke jeg forstyr-
rer Israel, men du og din Faders Huus,
idet I forlode Herrens Bnå. lKg.18.17.

\\

(m. overgang til bet. 2:) forstyr ikke mi-
ne cirkler, se u. Cirkel sp.353^^.

2) m. h. t. (et menneskes) virksomhed ell.

(ydre) tilstand. 2.1) bringe ud af den
rette skik, orden og sammenhæng; brin-

\oge i ulave; forrykke; forvirre. Ved sin
urigtige Adfærd var han nær ved at for-

styrre hele Anlægget. JfO. || især i perf.
part.torstjTTet brugt som adj.: uden for-
nuftig orden, sammenhæng olgn.; (urolig og)
forvirret, dette forstyrrede Liv med Gil-
der og Vildskab, det kan Ingen holde ud.
HCAnd.X.300. det er da et (sært) forstyr-
ret hus

i
(jf.Høysg.S.6). 2.2) m.h.t. plan

olgn.: ved indgriben forhindre fuldførelsen

20 af et forehavende, at forstyrre ens anslag.
Moth.S899. Gud forstyrrer og forhindrer
alle onde Anslag og Idrætter. Katek.§100.
Derved blev hele Planen, Forehavendet
forstyrret.-Levm. jf. bet. 2.3: Ja betænk Dem
en Uge . . Jeg vil ikke forstyrre Deres
frie Valg. Hostr.EF.1.7. 2.3) ved midler, der
ikke er i overensstemmelse med den forelig-

gende situation, faa en virksomhed ell. til-

stand til at ophøre; afbryde paa utidig
30 maade (ved upassende optræden, tale, støj

olgn.). (med den afbrydende person ell. virk-

somhed som subj.). •Vee den, som tør for-

styrre Gravens Ko 1 Oehl.SO.85. *Paa vort
Eget Nat og Dag

| Stirre vi med Velbe-
hag,

I

Det forstyrrer Freden. Grundtv.SS.
1.625. *Lad ei min Ankomst eders Fest tor-

styriel Heib.Poet.III.484. jf (poet): *Hvad
Graad tør vel forstyrre dette Sted, | Hvor
Nordens Helte hvile sig i FTeå?Ew.(1914).

40 1.104.
II

nu oftest: afbryde ved at henlede

opmærksomheden paa noget andet (uvedkom-
mende), (han har) forstyrret deres ædrue
og ærbare Discourser med u-begiert og
ham u-vedkommende Raisonneren. Ifoife.

GW.V.3. *jeg hader at forstyrre
| En ærlig

heeg. Ew.V.158. (det) paadrager . . Straf-

ansvar at forhindre eller forstyrre Guds-
tjeneste eller de enkelte religiøse Hand-
linger. Goos.1.565. m. obj., der betegner den

50 (person), der udøver en vis virksomhed (osv.)

:

paa det hånd ikke skulle forstyrre Katten
i sin rolige Søvn, klippede han Støkket
af Kiolen, hvorpaa Katten hvilede. Holb.
Arab.6sc. *0 Søster! forstyr mig dog i Læs-
ningen eil Heib.Poet.lX.71. 'Gud i sin Sa-
lighed forstyrres ei |

Ved Slægtens Synd,
der raaber op fra JoTden.PalM. V.406. maa
jeg forstyrre dig et øjeblik (o: gøre ulej-

lighed med et spørgsmaal olgn.)!
\
abs.: det

60 var kun et Øieblik, (klokken) hørtes, for

der var saadan en Rumlen med Vogne
og saadan en Raaben og det forstyrrer.

HCAnd.SS.XIII.300. forstyrrer jeg?
i
han

greb forstyrrende ind i samtalen
j

3) m.h.t. begreber ell. forestillinger:
afbryde den fornuftige ell. faste sammen-
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hæng i (en række) forestiUinger, associationer

ell. tanker; forvirre. Du skal faa en Uly-
cke, staar du icke stille, det er den anden
ga
Hi
ang du har forstyrret mine Concepter.
lolb.Kandst.V.3. AJ den forandring i Or-

thographien, som hverken forstyrrer eUer
iålder vanskeligere end den gamle. Høysg.
AG.128. (jarg.:) „Er Meyer Vegetarianer?"
— Dagmar: „Hvor ved jeg det? Men
hans Fedme forstyrrer mig ikke." SvLa.
JSD.19. 1 især i part. forstyrret brugt som
<idj.: aandelig usammenhængende; i

høj grad forvirret ell. ufornuftig; for-
rykt, i. om person: forstyrret i hove-
^et(PAHeib.Sk.I.13o. Reih.Poet.V.73), for-

styrret af sig (Bøgh.1.49), se forstyr-
ret ud (Eic.lV.208. 'Din Kind er bleg,

du seer forstyrret ud. Po iJf. Tre/)J44^ olgn.;

ogs. uden nærmere bestemmelse: Hånd er slet

lorstyTTeåt.Moth£899. (han) bandede Ver-
den som en Forstyrreå. Etc.VI.268. en
Vogterdreng, der var lidt forstyrret. Tro-
^lsL.Vin.77. jf (1. br.): Forstyrrethed.
JakKnu.GP.16. DagXuh.''V»1922Jl£pJ. 2.

om ting, forhold, som vidner om, at vedk. (per-

son) er forstyrret (i hovedet). Det er nogle
forstyrrede Moder i denne Bye, naar mand
-vil ansee dem med rette Øyne, Eolb.Vgs.
II.1. 'Om alting galt og forstyrret er, I

Saa huk. Abrah.(Rahb.Min.l790.I.287). Jeg
har læst noget forstyrret Tøj, der hedder
€ontes å'Espsigne.Schand.TF.II.276. han
har et underligt forstyrret væsen, taler

paa saadan en forstyrret maade \ 3. som
adv. han svarede helt uklart og forstyr-

ret
i jf. : hvorfor est du saa forstyrred gall

i Ji2ig'i Holb.EAmbJ.2.
Forstyrrelse, en. flt. -r. vhs. tU for-

styrre: det at forstyrre ell. blive forstyrret;

ogs. om den derved fremkaldte tiistand (jf.

Forstyrringj. 1) til forstyrre 1. 1.i) hvo
som giør sin dør høy, søger efter forstyr-

relse (1871: Undergang;. Ords.l7.19(Ckr.

VI). de Hedenske Religions Forstyrrelse
og Afskaffelse. ^orrefej/e.TF.ZOi. Et For-
syn . . som beredede nyt Liv af Under-
gangen, og lod Forstyrrelsen selv tiene

sine velgiørende Hensigter. Mynst.(MO.).
Gravstedets Forstyrrelse, Beskadigelse el-

ler Ødelæggelse. Goos.II.o69. H nu mest i

forb. Jerusalems forstyrrelse (Holb.

JR.II.338), dog oftest (spøg.) m. henblik paa
bet. 2 i sammenligninger som fx.: Gud for-

lade mig min Synd, men her gaaer det
til som i Jerusalems Forstyrrelse. fi'aucA.

III.278. Det er en sand Jerusalems For-
styrrelse, dog heldigviis uden Blodbad og
Menneskeslagtning. PalM.IL.1.477. JPJac.
1.162. 1.2) (fagl.) m. overgang til bet. 2. Store
atmosfæriske Forstyrrelser, der medfører
stærk Nedbør.Frem.i>xY.i75. Scheller.MarO.

2) til forstyrre 2. 2.1) til forstyrre 2.1. Der
herskede en almindelig Forstyrrelse i Hu-
set. MO. 2.2) til forstyrre 2j?. den Forstyr-
relse, han havde anrettet i Selskabet. Éw.
VI.15å. telefonopringninger, visitter og

andre forstyrrelser sinker hans arbejde I

3) (1. br.) til forstyrre 3. I skal skrige ai

hierte-pine, og hyle for aands forst^rel-

se Q871: Fortvivlelse). Es.6o.l4(Chr.VI).
G) Forstyrrer, en. ((f) Forstyrrere.

Graah.PT.lI.46). flt. -e.
||

(sj.) til forstyrre

1. Republikens Forstyrrer. Eøysg.S.189. de
Romerske Tyranner, selv Jerusalems For-
styrrer drev ikke Grusomheden saa vidt.

10 BaggesJ)V.IX.88. | til forstyrre 2(3). uroe-
lige Hoveder, og den offentlige Freds For-
styrrere..7Sneed.i77.55 (jf.Fredsforstyrrer^.
man betragtede ham som Forstyrrer af

Familieglæden. Goldschm.1.269. Grisen .

.

saa med et ondt Blik paa sine Forstyr-
rere, der anførtes af ingen ringere end
dens Udiåmor. Åakj.VF.13. I (sj.) til for-

styrre 3. Moth.S900. du var ikke min Sjæls
Forstyrrer; det var jeg selv. IngÆFJXIII.

20 15. forstyrret, part. adj. se u. forstyrre.

Forstyrring, en. (nu kun dial. (bomh.))

1) d. s. s. Forstyrrelse 1. Moth.S900. jeg kand
see paa Herrens Ansigt ligesom afmalet den
heele Trojanske Kriig, eUer Jerusalems
Forstyrring. Holb.Tyb.V.8. Spectator.86.

2) d. s. s. Forstyrrelse 2. 2.1) d. s. s. Forstyr-
relse 2.1. (hertugen skulde) rette det, som udi
saadan Forstyrring af Kongen var efter-

ladt. Slange. ChrlV. 81. vor Orthographies
30 og Læsnings Forstyrriag. Høysg. Ayih. 19.

2.2) d. s. s. Forstyrrelse 2j. Selskabet hørde
uden nogen betydelig Forstyrring paa de
Medlemmer, som . . bestege Talestolen.
FrSneed.1.348. 3) d. s. s. Forstyrrelse 3. Her-
ren skal slaae dig med galenskab, og med
blindhed, og med hiertens forstyrring

(1871 : Sindsforvirring;. 5Mos. 28. 28 (Chr.

VI). (jf Ing.EF.11.184).
\ For-stæder, en. {jf. ty. vorstadter)

40 beboer af en forstad. Landmanden forlod
sineAgre,Forstæderen sinVaaning.T^ruMn.
Pr.603.
forstække, v. (glda. d. s.; jf. forkorte,

stække; foræld., vist kun brugt u. paavirkn.

af ænyd. salme (jf. DPs.L63)) forkorte.
•Forstæk mig Dødens bitre Kval! | Gjør
Vejen kort til Glædens Sal. GrundtvÆ.
IV.416.

t forstændelig, adj. {ænyd. d. s.; fra
50 ty. verståndlich ell. mnt. vorstentlik) d. s. s.

forstaaelig. en rigtig og forstændelig Pro-
tocoU. MR.1705J29. f forstændige, v.

-ede. {ænyd. d. s.; efter ty. verstandigen, jf.
forstandig 2) give at forstaa; under-
rette, hvis den, som haver forsikkret, ikke
inden tre Maaneder, efter hånd derom for-

stændigis, betaler. I)L.4—6—9. hvorom vi
Proviantsforvalterne . . have forstændiget.
MB.1709.183. (Christian IV begærede) at

60 Hendes Majestæt vilde hannem fortroligen
forstændige sine yderste Forslag og Be-
giermg.Slange.ChrIV.8o2. H han lod Par-
menio forstændige huad han . . vilde
hafve gioråt.Wina.Cicrt.209. Slange.ChrlV.
53. Forstændig-hed, en. {dannet i til-

knytning til forstændeUg, forstændige; jf

V. Rentrykt »/j 1923 58
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mnt vorstendicheit, ty. verstandigkeit, for-

standighed; arkaiserende, sj.) Ordet er en
Mening til Opfattelse og Forstændighed
(o : forstaaelse). JPJac.1.42.
forstærke, v. [fmr'sdBr^'o] -ede. vis.

-else ell. -ning (s. d.). (cetiyd. dC s.; til VI. for-

6.2; jf. fsv. forstarkia, ty. verstårken) give
(forøget) styrke; gøre stærk ell. stær-
kere; især i flg. anv.:

1) (især O ell. fagl.) m. h. t. fysisk (men-
neskelig ell. naturlig) ydeevne ell. mod-
standskraft: styrke. Moth.S798. Et mo-
digt og haabefuldt Sind forstærker . . Kræf-
terne. JSneed. VI. 443. Derved forstærkes
Murene. VSO. *Aftenen var hans Foryn-

felses Gry;
|
Op af dens kjølige Strømme

an dukked | Frisk og forstærket til Ar-
beid paany. CKMolb.SI).218. (hun) syede
Resterne af to Par Bukser om til ét Par,

flikkede og forstærkede..i4nrfiV^a;.I>M.IF.i8.

jeg vil vaagne engang igen, forstærket,

forstørret, fordoblet.4iCoW.MP.JJI.75. for-

stærke en Plade med Vinkeljern. ScÆeWer.

MarO. refl. (nu sj.) : *Bølgens Slag bestan-
dig sig forstærker. jraMc/i.LJ)E. 78.

2) (overf. any. af bet. i; &) m. h.t. sjæle-
lige egenskaber, tilstande olgn. (han)
forstærkede mit mørke Lune; ligesom jeg
til Giengield forøgede hans. Pa^^^'es.L.J.

331. *Fraværelsen forstærker
|
Den matte

Kiærlighed. Oehl.HJ.51. Vinen kunde ikke
forstærke haTisMod.Blich.IV.78. Hauch.SD.
1.232. refl.: *Troen skal forstærke (Brors.

123: formerer^ sig,
|
Naar stadigen vi

kæmpe. SalmHj.504.5.

3) m. h. t. grad, intensitet olgn.: lade

træde stærkt ell. stærkere frem; gøre mere
følelig, hørlig, synlig osv. „Hvem er du?"
spurgte Aage med forstærket Røst. J«^'.

ÉE.1.43. Sygdom og Hunger forstærkede
de Beleiredes Nød. For at forstærke Ba-
dets Virkning blander man Aske i Vandet.
Sorgen forstærkede hans Sygdom, ierin.
Dem, der er i Besiddelse af Aand, Kund-
skab, (og her blev Bukket og Smilet gjen-
tagne og forstærkede) eller af . . Skjønhed
og Gratie. Schand.UM.114. ordet „uheldig"
er i bogens anden udgave forstærket til

„skæbnesvanger"
j
ved at sætte et ele-

ment til forstærkede han den elektriske

strøm
i II

(æstet.) m. h. t. malerisk ell. pla-

stisk virkning. At forstærke Farverne i et

Maleri.TSO. Michelangelo forstærker, mer
end Grækerne, Afvigelserne fra Symme-
tri i Lemmernes Stii[ms.Brandes.MB.5.
kun er i Kasseler-Billedet Øjenbrynene
toTstærkede. EMads. BB. 51.

\\ (fot.) gøre
sølvbilledet (paa negativet) mere uigennem-
trængeligt for lyset; ell. : gøre det positive bil-

lede mere kraftigt og kontrastrigt. Haandv.
38. Sal.WIII.525.

4) CP m. h. t. hastighed: fremskynde,
(hun) forstærkede sine Skridt. Drachm.UB.
14. jf. bet. 3: *Han prøved ved forstærket
Flid

I
Sin Smerte at forjage. Holst.lY.145.

5) m. h. t. antal ell. mængde; især }&:

forøge en hærs, flaades, afdelings styr-
ke, navnlig ved tilførsel af nye tropper, skibe

osv. Slange.ChrIV.54. 0ehl.L.L123. Ben dan-
ske Flaade (var) forstærket med Skibe^
som Kjiuds Broder . . havde tilført ham.
Molb.DH.1.396. 'Imidlertid

|
Forstærker

Kongen sine Tropper. Heib.PS.38. e. br.
\\

(1. br.) refl. Moth.S798. Han satte sig i Spid-
sen af 1300 Mand, gik over til Skaane . .

10 Han forstærkede sig der til 2000 Mand.
Mall.SgH.179. Molb.DH.II.247.
Forstærkelse, en. ('CP ell. fagl.) vbs.

til forstærke; ogs. (mere konkr.): det, hvor-
med noget forstærkes (jf. Forstærkning^.

|{

til forstærke 3. (sprogv.; 1. br.) (konsonant-/
forlængelse, love for medlydenes forstær-
kelse og svækkelse. VilhThoms. GS.61. konkr.:

hvad der tjener til at fremhæve (en vis side

af) ordbetydningen. Aller lægges (som en)
20 Forstærkelse til Superlativer. MO.I.64.

||

(1. br.) til forstærke 5. Armeens, Besæt-
ningens, Forstærkelse. VSO. Forstær-
ker, en. (fot.) vædske til at forstærke (3)

fotografipladen. Stochholm.Foto.104. For-
stærknings, en. flt. -er. vbs. til forstær-

ke; ogs. m. mere konkr. bet.; især i flg. anv.:

1) (især G) og fagl.) til forstærke 1 ell. 2.

Den Vinding, jeg vover at giøre Regning
paa, bestaaer ikke i Lettelse af Byrden>

30 men i Forstærkning af Kraften til at bære
den. Bagges.L.1.235.

||
(bygn. :) Forstærk-

ning af Grnndmnren.PoUyul920.2.sp.6. 2)
til forstærke 3.

|| (fol.:) Stochholm.Foto.
104. Hjemmet.l906.455.sp.l. 3) (især iii) til

forstærke 5. 3.1) Moth.S798. alle de, som
vare flygtede for Ulykkerne, kom til dem,
og de bleve dem til Forstærkning (Chr.VI:
bestyrkelse).lMakk.2.43. Styrken, der var
bleven forøget gennem Forstærkninger,

40 beløb sig til 120.000 Mand. NPJensen.Na-
poleon.(1904).165. 3.2) konkr.: tropper, skibe

osv., hvormed en hær, flaade osv. forstærkes;

spec. (m. h. t. danske forhold indtil 1909;
især i best. f.) om de udtjente linietropper,

som (i et vist antal aar) stilles til raadighed

for hærledelsen (jf. Landstorm, Milits, Re-
servej. Han fik store Forstærkninger fra

Bømen. VSO. Egentlig Stilling . . kan kun
finde Sted til den staaende Hær, altsaa

50 ikke til Forstærkningen. MB.1849.142. han
var nu Kaptejn i Forstærkningen efterat

være falden for Aldersgrænsen som Pre-
mierlieutenant i Linien. Schand.GA.23. bil-

ledl.: Ved Indkaldelse af Forstærkning og
Reserve overvældede (partietvenstre)Y\en-

den Kres for Kres. H0rup.II.31. ||
(dagl.)

overf. 1. om yderligere forsyning af drikke-

varer olgn. den gjæstfrie Fuldmægtig hav-
de forlangt en Forstærkning af Punch.

60 Schand.TF.II.329. 2. om økonomisk hjælp.

mine Penge er slupne for tidlig op i Aar.
Kunde du ikke bede Fa'er om lidt For-
stærkniiig.Po7it.LP.Vn.l87. Hendes Breve
til ham er fulde af Veklager over Mangel
paa Penge. Han sender hende Forstærknin-
ger. Beumeti.S0.74. Forstærknings-,
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i ssgr. (fagl.) til Forstærkning 1, fx. -baand
(paa ledkapsel. Sal.XI.605), (bygn. ell. 0:)
•bjælke, -bue, -pille (SaUVIII.525), -plade,

-ring, -skinne (TeknMarO.) || til Forstærk-
ning 2, fx. (fys.) -flaske (kidnerflaske. H
Hol8t.Elektr.I.31), (fot.:) -bad, -vædske
(Eaandv.38) || ^ til Forstærkning 3, især
om hvad der hører til forstærkningen, fx.
-afdeling, -bataillon (MR.1816.491. LovNr.

Samlelinsen (i mikroskopet) danner først

et noget forstørret Billede . . af Genstan-
dene. ia«rf60.II/.5S7.

li
CP overf.: over-

drive, og naar jeg i mine Beskrivelser
undertiden forstørrer eller formindsker (de

menneskelige svagheder), skeer det kuns for,

ved en Forandring i Grader at treffe den
Adskillighed, som der er i Naturen.JS«ee<i.
1.410. et Rygte . . forstørres^, jo meere det

63"'U1894.§5), -batteri, -kompagni, -mand lo udbredes. £a^oes.iV^.390. Brandes. II. 31 3.

(MB. 1844^304. Rist. EB. 80),
' '

' "
'

-mandskab,
-pas (LovL.II.579).
For-stæTH, en, .^ bjælke (af træ ell.

staal), der fra kølen gaar skraat opad og
danner skrogets afslutning fortil; ogs. om
hele forenden af skibet (jf. -stavn^. Æreboe.
11. SøLex.(1808). den unge Dame, der staar

i Forstævnen af Færgen over Store Bælt.
JakKnu.LF.143. -sted, et. [V.1.3] {jf ty.

3) forstørrede intervaller, J^ interval-

ler, som opstaar ved at man forhøjer den
øverste tone i de rene og store intervaller en
halv tone (jf. u. formindfske 1). Hag.IV.217.
SaUXII.463. Forstørrelse, en. vbs. til

forstørre, især i bet. 2. vAph.(1759). VSO.
MøllH.II.203. især alm. i ssgr. : Forster-
relses-apparat, et. (fot.) apparat tU

fremstilling af forstørrede fotografiske aftryk.

vorstoss; skræd.) smal kant (af særhg farvet 20 Haandv.43. -^las, et. (j Forstarringsglas.

tøj) indsyet i sømmene paa en dragt (uni-

form). Moth.S908. Sal.XIV.86.
forstade, v. [fcnr'sdø'ds] -te. vbs. (i bet.

i) -else (VSO. MO. D&H.). (ænyd. d. s.,

glda. forstøtte (perf. part., Sydrak.46); jf.
<y. verstossen) 1) (til VI. for- 1; især tøj
vise bort af et fællesskab; berøve (en)
rettigheder, som følger af hans for-
hold til en anden ell. andre; bortstøde

vAph.(1759). Ørst.V.139). (efter ty. \ergros-
serungsglas; sml. Crraah.PTII.208. m. smst
20S) konveks linse ell. en forbindelse af flere,

hvoi'igennem man ser genstandene forstørrede;

lup.Eilsch.Term.33. Buge.FT.25. Man havde
maattet bruge Forstørrelsesglas for nogen-
steds at opdage Støvgran. Bagges.L.1.44. et

Forstørrelsesglas, saadanetrundtBrilleglas,
der gjør al Ting hundrede Gange større

(som uværdig). *du est af Gud forstødt. 30 end det eT.HCAnd.VI.95. Paulsen.1.573.
]|

Brors.72. Bagges.NK.355. (jf Abrah.(LEft.
1790.362)). »Du forstøde vil en trofast Hu-
stru. HaMcA.Z>7.J/J.40. de af Verden Mis-
handlede og FoTstøåte.Schand.TF.II.34. 2)
(tU VI. for- 2.1^ medtage ell. beskadige
ved stød. (især i perf. part.), 'jeg, som aldt

. . har reyst mod otte Mile,
| Og finder

mig ved det forskumpled og forstødt. 4/6
Thura.Betænkn.D3': Nu fandt vi (æblerne)

O billedl. han (skulde) have brugt sin Indbild-
ningskraft som et Forstørrelsesglas, hvor
hans Øine ikke naaede.Etc.VI.235. iscer i

udtr.som: se (paa) noget med forstør-
relsesglas, (nu 1. brT) overdrive (betyd-

ningen af) noget. Bagges.DV.X.357. Man er

saa tilbøielig til at see Næstens Feil med
Forstørrelsesglas. VSO. Hun derovre lig-

ner forresten heller ikke godt Beskrivel-
forstødte ved Carls Uforsigtighed. ^o^^es. 40 sen; men han har jo set Alting i Forstør-
DV.X.257. 'Bjørnen, der foi-stødte Gum-
Een I

ved den forfærdelige Humpen. Kaa-
ind.124. jf.: Jeg er bleven svag, og heel

saare forstødt (1871: sønderknust). Ps.58.
9(Chr.VI).

II
(nu sj.) refl. Om en Hest ha-

ver forstøt sig.HesteL.(1703).C2''. Grundtv.
Snorre.I.110.

forståre, I. forsterre, v. se forstyrre.

II. forsterre, v. [fcorisdér'a] -ede. vbs.

-else (s. d.) ell. f -ing (vAph.(1764). Ørst. 50 størrelsesglas

relsesglas. Goldschm.III.124. f -rer, et,

om kikkert, mikroskop olgn. De see . . skar-

pere med blotte Øine end vi med vore
beste Forstørrelses-Rør.Zra/"/. 7^^.35. For-
sterrer, en. (sj.) om kikkert: Lad den
overpoetiske . . Foragter af Naturviden-
skaben see gjennem en fortræffelig astro-

nomisk Forstørrer paa Himmelen. Ørst.III.

127. Forsterrings-glas, et. se For-

III.198). {dannet (i lighed m. ty. vergros-
sern, jf. formindre, formindskej o/" VI. for-

6.2 og større) gøre større. 1) (nu især (1.

br.) fagl. og Oj i alm.: øge; forøge. An-
tallet af de Soldater-Børn . . kan forstørres

til 150. MB.1767.263. det er ikke vor Hen-
sigt at forstørre denne Bog ved unyttige-
og Hverdagsting. Skomageren. (1832). 22.
hans Hær forstørres — vor formindskes.

Forstetiiiiis:,^en. flt. -er.'^ vbs. til for-

støtte (SøLex.(1808)); m. konkr. bet.: hvad
der tjener til at forstøtte en ting. Politiven-

nen.1801.2467 . Forstøtning i Spanterne. An-
vendes for at holde disse i deres rette

Figur, naar de reises paa Kjølen. 2^MncA.

MarO.II.4 7. Scheller.MarO. ssgr. .Forstøt-
nings-gods, -tømmer 0^. Funch.MarO.
11.47. furstette, v. [fmr'sdøda] -ede. vbs.

EBrand.M.170. en forstørret Kirtel virker 60 -ning (s. d.). {afWt. for- 5 og støtte) ^I, op
generende paa Urinblærens Funktion. O
Bloch.D.U.9L

II (1. br.) refl. Rusland har
forstørret sig paa Naborigernes Bekost-
ning. i)<fcfl". 2) fremstille i større maa-
lestok. Dette Slags Glas forstørrer Tin-
gene mangfoldigen. VSO. Kierk.VIII.254.

sætte støtter mod en genstand saale-
des, at den holder sig i en bestemt stil-

ling; understøtte; afstive, forstøtte Ca-
nonerne med Klampen bag Hjulene, 5ø
Lex. (1808), Skibet forstøttes indvendig
med Pudestøtter, lodrette Støtter imellem

68*
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Dækkene, og Qværkstøtter. Harboe.MarO.
241. SchdlerMarO.
forstave, v. [foDr'sdø'va] -ede. vfcs.-ning.

(^til VI. for- (2 og) 6; jf. ty. verstauben;
især i perf. part. eU. som vhs.) 1)forstøvet,
(nu næppe br.) bedækket med (elL: med-
taget af) støv; støvet. Paa Frederiksberg-
turen var man forstøvet og udmattet.iV^t/e-

rup.Levnet.97. (salens) forfaldne, forstøvede
\5åsQQnåe.nøyen.Thorv.24. 2) (naturv. og Øj
forvandle (findele) til støv; omsætte i

støv fortil. Scheller.MarO. AlfredChrAnder-
sen. Fysiologisk Kemi.~(1918).59. ætheriske
Olier i oliede Opløsninger kan forstøves saa

fint, at de kan indaandes langt ned i Luft-

rør ogBronchier.BeWrtd."/ui9^0.4/"^6.sp.4.

II
forstøvet, somadj. Han fandt (instru-

mentet) dækket indvendig med forstøvet

Yanå. Biget.^V8l912.4.sp.6. Hag.IX.150.
\\

Forstøvning. Sc^ei^r.MorO. Forstøvning
af Metallet (o: traaden i en elektrisk gløde-

lampe). NaturensV. 1917.85. Forsterer,
en. flt. -e. navn paa forsk, findelingsappa-
rater. I) haandapparat til finfordeling af en
farveopløsning v. hj. af en kraftig luftstrøm.

SaU VIII.526. 2) mekanisme ved en forbræn-
dingsmotor, hvori brændstoffet findeles og blan-

des m. luft ved indsugningen („karburator").

forsnfTen, adj. se forsuppen.
forsukre, v. [fmr'sogra] -ede. (ænyd.

d. s. (i bet. 2); jf. ty. verzuckern samt Vi.

for- 6.i) 1) (fagl., 1. br.) tilberede ell. over-

drage m. sukker; indsukre (jf. glasere, kan-
disere j. Moth.S919. syltede og forsukrede
'Rihs.BerLiisb.GD.163. 2) f overf. 2.1) m.
iings-obj.: gøre behageligere; forsøde (2).

(han) forsukrer sin Tale med Venlighed.
Mørn.Moral.1.48. "Den lange Tid, i hvil-

ken hånd
|
Har levet hen i Ægtestand . .

|

Hans Liv forsukkret haver. Graah.PT.I.
303. Biehl.Den forelskede Ven. (1 765).8. 2.2)

m. person-obj.: stemme mildere; formilde.
Konen hun vilde forsuckre Manden med
eet Faunetag. Phønixb.TC.ILNr.11.1.
forsnite, v. [tmr^suVdé] -ede. (egl. sa.

ord som forsvelte; jf. forsulten; sml. for-

hungre
II

part. forsultet føles nu ofte som
hørende til bet. 2) 1) (l.br. i rigsspr.) intr.:

lide i høj grad af sult; sulte stærkt
ell. længe; ogs.: tage skade af at sulte.

det er urigtigt at lade Svinene drive om
Sommeren , . paa Marken, og der forsulte.

Begtr.Sjæll.II.450. || nu næppe uden for part.

forsultet brugt som adj.: som har sul-
tet (for) længe; som har taget skade (er

svækket, forpint osv.) af at sulte; udhung-
ret (jf. forsulten^; ogs. (jf. bet. 2): som i

lang tid er blevet sultet; udsultet. Moth.
S921. et fattigt, forsultet og forfrossent
Menneske. Tode.ST.II.71. *de stakkels Mo-
derløse,

I
De smaae Forsultede. Oehl.F.35.

HCAnd.IX.50. disse, siden i Morges med
Flid og Overlæg forsultede. Husmands-
folk. JafcÆnu.J?'.^ 35. Pers vanskjøttede og
forsultede Organer. Aakj.VB. 30. jf.Feilb.

2) (nu næppe hr., jf. dog bet. 1 slutn.) trans.

:

sulte (en) stærkt ell. længe; udsulte.
Moth.S921. Det er skammeligt at forsulte
sine Børn. VSO. MO. forsnlten, part.
adj. [fcor'surd(8)n] (ænyd. forsult(en); egl.

perf. part. af forsulte, jf. VI. for- 2.3) som
har sultet længe (jf. forhungret samt for-

sultet u. forsulte l); især: som lægger
stærk sult for dagen, i det ydre bærer
præg af underernæring. 1 tør og for-

10 sulten Koe (kostede) 150 Croner og der-
over. Borrebye.TF.362. *mine (o: en rævs)
forsultne Unger, | de skrige saa forfærde-
lig

I
af Hnngerl Rich.1.49. Forkommen,

laset og forsulten havde han set ud. Esm.
1.196. uegl.: Embedsmændene maatte jo

være forsultne, siden de altid raabte paa
højere Gage. Schand.BS.85.
forsampe, v. [fmr'som'&a] -ede. vbs.

-ning. (< MO.; efter ty. versumpfen; til

20 Sump, jf. VI. for- 6.i) 1) fZ. br.) i egl. bet.:

blive til en sump; blive sumpet, den
sure, forsumpede, med grønne Alger be-
voxede Kjælderetage. Ber5's.PP.86'. (Kbh.s
spildevand havde) faaet Lov til at staa og
forsumpe langs (volden). TroelsL.IL50. For-
sumpet Søbund er dyndet Søbund, der
ved at henligge utilstrækkelig tørlagt er
blevet sur og kold, dækket af Mos og
Halvgræsser. LandbO.II.219. Forsumpning

cW opstaar ret ofte . . af Bundvæld. smst. uegl.

:

•Blodet, der tykt forsnva^per. Schand.SD.
235.

Il \ trans.: omdanne til en sump. *in-

tet vil kunne
| forsumpe Bækkens stride

Tr&v. Blaum.AH.110. 2) CP billedl. ell. overf.

:

standses i sin udvikling; ikke komme
til fuld udvikling, udfoldelse; stag-
nere; „løbe ud i sandet" ; om person: ikke

fortsætte sin udvikling sadledes, som det kunde
ventes ell. haabes, men (ofte p. gr. af uhel-

40 dige omgivelser) sløves og afstumpes i mo-
ralsk ell. intellektuel henseende, vor politiske

Forsumpning.HørM;j.I.^ii. det danske Bog-
væsen op ved Halvfjerdserne . . var i Færd
med at forsumpe, smst. dersom han ikke
ganske var forsumpet iblandt Landstry-
gere, Bierfidlere, Værtshuspiger. DracAm.
KW.184. Hvor mange gode Evner der for-

sumper . . i saadan en lille Bj.YilhAnd.
AD.183. en sand . . Reaktion er kraftig,

50 kort og forsumper (Brandes.E.12: stagne-
rerj ikke. Pranrtes.JF.4.

||
(sj.) trans.: (in-

direkte) modarbejde (en sag) ved at hindre

dens behandling ell. fremme; „sylte", for-

sumpe en ^ag.D&H. forsumpet, ^arf.

adj. [fmrisom'fcaf] (\ forsumpen. EBrand.
XJB.18). (til forsumpe 2) om person, dels:

som stadig holder fast ved det samme ell.

ikke følger m. udviklingeti ; sløv og afstum-
pet (i moralsk ell. intellektuel henseende), en

60 gammel forsumpet Rationalist, der mente,
at, hvad der var godt Latin i Begyndel-
sen af Tyverne, vel maatte være det end-
nu. Schand.AE.32. dels: som er sunket ned i

nød, laster olgn. de blege, forsumpent ud-
seende Musikere sneg sig stille og gnavne
omkring imellemNodestolene.£5rand.Z7.B.
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18. Dette forsumpede og forhutlede Indi-

vid, der med koldt Blod uddelte Skaller

og deltog i S\a.gsmzal.VBiegel8.FrøkenDik.

(1914).209. II
(1. br.) om tilstand: stagnerende.

„Gemiith" er jo det samme som en Art
stillestaaende, lidt forsumpet og indeluk-
ket lnder\igheå.VVed.BB.113.
forsnnget, part. adj. [fmr'son'af] {jf-

VI. for- 2.3 samt ænyd. forsynge, -siunge,

udsynge, synge (en sorg) bort; 1. br.) øde-
lagt, udmattet af at synge for meget,
(sangerinden) var saa forsunget, at hun
havde tabt endeel af sin Stemmes Kraft.

OversA-.DS.7J.96.

forsnppe, v. {efter nt. versupen; jf.
ænyd. forsuffe samt ty. versaufen; foræld.,

8j.) sætte til ved drtk. I saadanne ffcrocrj

forsupper Bonden Sundhed, Vid og For-
stand. KirkehistSaml.5R.V.49.

t forsnppen, adj. (ogs. forsuffen, for-

soffen. vAph.(1764).205). {ænyd. forsuppet,

jf. SV. forsupen; egl. perf. part. til forsuppe;
formerne m. -ff- fra ty. versoffen, part. til

versaufen; j/". besoffen) fordrukken, din
liderlige forsupne Lømmel. KomGrønnegJ.
185.
forsure, v. [fcor'su'ra] -ede. {ænyd. d.s.;

fra mnt. vorsuren; jf. forsyre) gøre sur.

I) (nu næppe br.) i egl. bet.: gøre (noget)

surt ell. syrligt; syre. Den Mad maa for-

sures mea Edike. FSO. spec. m.h.t. dej:

syrne. Moth.S929. H billedl. (jf bet. 2). alle

Kilder er bleven forsurede — de sprud-
lende stærke Kilder, hvoraf Ungdommen
skulde suge . . Livsmod. Drachm.ni.240.
se o^s, tt. forsalte. 2) fO, l.br.) overf. Theatre,
som (er) en sand Pleieanstalt for forsurede
eller ved Ladhed forsømte Talenter. Bahb.
Sandsig.641. vi (danskere) er ved at for-

sures nu, på grund af altfor megen ind-
dæmning. ^/oWø.Z.i 66. Legemet sygner.
Sindet forsures. VilhAnd.ES.160. \\ især (ofte

m.obj. og hensobj.): ødelægge ell. gøre skaar
i en glæde, nydelse olgn.; forbitre (2);

„spolere", denne Glæde blev kort der-

efter ioTsxinTet.HolbJHJ.305. Skamfuld-
hed . . vilde forsure ham Opfyldelsen af

hans Pligt. Blich.IV.136. et gammelt, gna-
vent, ufordrageligt Menneske, der vU for-

sure Deres Liv (,.gøre Dem livet surt").

Levetzoic. TreFort.163.

forfattet, part. adj. [fior'sudall {til

sutte; jf. VI. for- 2.3; dagl.) egl.: ødelagt,

ved at der er suttet for meget vaa det. en
forsuttet CigHT. Drachm.F.I.18.\\ (sj.) overf.

vore forsuttede Sjælebøger, der handler
om mgenTmg.JVJens.(Pol."/iil909.9.sp.3).
fOrsTage, v. [fmr'sva'qa] -ede. {ænyd.

d. s., SV. forsvaga, ty. verschwåchen (ver-

schwachen), nt. verswakken, jf. mnt. vor-
swaken, blive svag; nu næppe Jr.) gøre svag;
svække (jf forsvække;. Moth.S933. »det
Rommerske Rige (skal) hvertAar |

Forvand-
lis og forsvagis,

| Forfølgis, fortrykkis og
plages. SybillaSpaadom. (1 724).A8 ". (han)
vilde begynde en Forandring (mere for)

at forsvage Bisperne, end af stor Andagt.
Gram.(KSelskSkrJII.2). VSO. \ Saadanne
Episoder kan dog ikke., for svagige selve
Dramaets . . indre Kraft. Pol.^l»1922.9sp.6.

For-svaler, en. [V.2.i] (fagl.) apparat
til foreløbig (mindre) afkøling af en varm
vædske (mælk, vand) paa et mejeri (jf. I.

Forkøler;. Ugeskr fBetsvJ920A.4.
Forsvar, et ell. f en (Moth.S945 (bet.

10 1.2;. HolbJep.IV.6. sa.MascJIIJ.1). ['f<or-

isva'r] (tidligere ogs. m. hovedtryk paa 2. leh:

SalmHj.637.7. Holb.Paars.35).flt. (1. br.) d.s.

(Fasting.H.101. Mynst.(JurTidsskr.XIV.a.
222)). {alda. forswar i bet. I.2 (GldaKrøn.
167); hTforsvare)

1) til forsvare 1. l.i) som vbs.; ogs. mere
konkr. om det, der anføres (i tale ell. skrift)

til gunst for nogen ell. noget. Dette er mit
Forsvar mod dem, som mig bedømme.

20 lCor.9.3. 'mit Hierte
|
Ey fleere Forsvar

for din Datters Dyd hegierte. Fasting.H.
101. Forsvaret (0: af en doktordisputats)

varede i ikke mindre end i ni TimeT.Hauch.
MfB.323. Hun saa' paa ham, som kun en
Kvinde kan se paa den, hun elsker . .

Hvis Kvinder skal dømmes, da har de
deres højeste Forsvar i et saadant Blik.

Drachm.T.241. \\ til (ens) forsvar, til

forsvar for (en) ell. f i forsvar af

i) (Tode.ST.II.16). Jeg holder gandske ufor-
nøden at tale noget tU disse Comoediers
Forsvar. Holb. Comædier. I. (1 723). al ". Saa
har du da, o Menneske, intet til dit For-
svar. Rom.2.1(OGuldb.). han anførte meget
til forsvar for sin hypotese

j || tage en i

forsvar ell. (nu l.br.) tage ens forsvar
(PAHexb.Sk.II.228. HCAnd.VIII.178), for-

svare (I.1) en. I giør Ude, at I tager saa-

dan forloren Søn i Forsv^. HolbJean.V.6.
40 *Da Mustapha endnu var levende,

|
Tog

jeg det Skarn (o: Aladdin) i Forsvar. OeM.
A.94. Pont.LP.yiI.124. 1.2) (nu 1. br.) per-
son, der taler tU gunst for en ell. noget;

forsvarer (1). Actors og Forsvars (o: de-

fensors), saavelsom Delmqventens Befor-
dringskab. S<a»»^eJ^7J47. •Religionens For-
svar, Dydens Ven. EtvJ.16. Trældommens
Lænke brast, og den Ringe fandt Tals-
mand og FoTSvai. Mynst.Præd.(1842).6.

50 2) t (jf. forsvare 2) det at tage ayisvaret

for noget; ansvar (3.i); kun i forb. paa
(eget) an- og forsvar, se Ansvar 3.1.

3) (foræld.) til forsvare 3. 3.1) handlingen
at drage omsorg for nogen ell. noget; værge;
beskyttelse (isasr af retslig art); oftest ef-
ter præp. i. (Kalk.I.712). Ingen maa tage
een anden Mands Tiener i Forsvar (0: an-
tage sig hans sag ved at modtage ham i sit

hus), før end hånd lovligen skilt er fra sin

60 Husbond. Di.S—i 9

—

13. Den, som Værge
er, og Bømegods og Penge i Forvaring
og Forsvar haver, sn^.3—17—30. *Lad os,

som her du (o: gud) samlet har, | Og i dit

Forsvar væTel SalmHj.417. (den) Kelder-
svend . . som hofi vintappere har kelderen
i forsvar. Moth.K83. *At staa Nasonis Børn,
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som Værge,
|
Med Forsvar udi Faders

Stæå. Falst.0vid.a3f. som Kongens Lens-
mænd kan (adelsmændene) faa Byerne i

Forsvar, det vil sige, faa Tilsyn med deres
Styrelse og Kontrol med Magistratens og
Byfogdens Regnskaber. KrErsl. EL. 140.

Trap.*lV.401. 3.2) om person: beskytter;
værge; patron. De, som Kongen haver
forordnet til at have Tilsyn med Kirkerne,
og være deris Forsvar. 2)I/.5

—

22—1. *De
faderløses Fader I Og Enkernes Forsvar
. .

I
Han selv sig kaldet har. SalmHj.637.7.

Holb.HP.III.7. I staaer altfor ene i Ver-
den, Diane, I behøver et Forsvar, en Be-
skytter. Heib.TB.nr. 72. 4. jf.: Hospitalets
Forsvar (o: patronat), Amtmand N. W. og
Provst H. A. Bornh.Samlinger.VIIl.(1913).
208.

4) til forsvare 4. 4.1) som vbs. en Kj-igs-

Flode til Rigets Forsvar. Holb.Kandst.II.l.
han blev kaldet til Forsvar for et heelt
Rige. Mall.SgH.95. MilCmv.III.143. En-
hver vaabenfør Mand er forpligtet til med
sin Person at bidrage tU Fædrelandets For-
svar. Grundl.(1849).§95. (jf. forsvare sig u.

forsvare 4.i:^ det Spørsmaal, om en Un-
dersaat maa bruge en voldsom Forsvar
mod sin høye Øvrighed. Holb.NF.1.43. 4.2)

«VS0.1802) konkr., om (indbegrebet af)
de foranstaltninger ell. forhold (befæst-
ninger, terrænejendommeligheder, hære osv.),

der tjener til værn mod fjendtlige an-
grei. MilTeknO.120. Floden er Byens For-
svar fra denne Side. MO. Vort Forsvar.
(ugeblad.l881ff.). Som et Festoptog drog
Forsvaret af By. SMich.HB.147. to Krigs-
skuepladser: en Øst og en Vest for Store
Bælt, der hver skulde have sit Forsvar.
SaVVIII.527. bedækket forsvar, se u.

bedække 2.2. (jf. bet. 3.2:^ 'Vor Fredrik var
fiern fra sin Havfrues Borg . . | Dens For-
svar var horte. Bagges.V.157.
forsTare, v. [fmr'sva'ra] forsvare.

Høysg.AG.123. -ede ell. (nu sj.) -te (Eolb.

GW.IV.12. Tode.ST.lI.67. Aarestr.217).vbs.

t -else (s. d.h (sj.) -ing (PalM.I.124), jf.
Forsvar, (glda. forsware (Suso.187. Mand.
68); svarer til svare for, oldn. svara fyrir,

bære ansvaret for; sml. mnt. vorantworden;
grundbet.: svare i st. f. en anden ell. til gunst
for en ell. noget || om udtalen ni. tryk paa
2. stavelse se V. for- sp. 195^^)

1) virke, især tale, til gunst for en
person ell. sag over for person(er) af modsat
mening, anklagere olgn. t.l) P m. person-

obj.: hævde en persons uskyldighed, dyg-
tighed osv.; spec. (især jur.): være defen-
sor for (en anklaget). Lov og Ræt, Øvrighed
og Procuratores, som straffe (o : straffede)

Ondskab og forsvarte Uskyldige. Holb.GW.
IV.12. Advocaten forsvarede ham saaledes
for Retten, at han blev gandske frikiendt.

VSO. Og da han saa en lide Uret, forsvarede
(Chr.VI: beskiermede^ han hsLm.ApG.7.24.
refl.: Alexander slog til lyd med haanden,
og vilde forsvaret sig for (1819: holde en

Forsvars-Tale tilj tolket. ApG.19.33(Chr.
VI). naar I beviiser mig noget over, saa
er tid for mig at forsvare mig. Holb.Bars.
IV.8. At forsvare sig mod falske Beskyld-
ninger.MO. 1.2) m. tings-obj.: hævde sand-
heden, rigtigheden, berettigelsen osv.

af noget; spec. (især jur.): være defensor i

(en sag), jeg er sat til at forsvare Evange-
lium. PAii.Li 7. (vi) forsvarer hvad vi en-

10 gang har sagt til den yderste Draabe af

vor Bleckliom.Holb.Er.III.d. At forsvare
Noget er altid at disrecommendere det.

Kierk.XI.198. hvor han optræder som Kri-
tiker af Fag (i det Æstetiske), (formaar
han kun) at forholde sig beundrende og
forsvarende (Brandes. DD. 41 : apologise-
renåe).Brandes.I.391. Denne afhandling er
af det (filosofiske) fakultet antaget til of-

fentlig at forsvares for den (filosofiske) dok-
20 torgrad. (formel trykt foran i doktorafhand-

linger), han har faaet en vanskelig sag at

forsvare for højesteret I forsvare sin me-
ning

i II
ordspr. og talem. (nu 1. br.). gjort

gerning er halv forsvaret (Blich/1920).V.
33: forsvart). Mau.2928. en god (VSO.VI.
62 : ren^ sag forsvarer sig selv. Balle.Bib.
I.iii. 1 .3) (1. br.) indestaa for rigtigheden af
noget; svare for; garantere. *Jee vil

sige Dig blot
| De har Forfald faa't {o: er

cM) faldet i kampen) —
|
Men det skal jeg' for-

svare,
I

De har det nu saa godt — . AJS,ecke.

25.

2) siaa til regnskab for noget (over for
en); tage, bære ansvaret for; i talespr.

hyppigst m. obj., der betegner subj.s hand-
ling(er), handlemaade olgn.: hævde som rig-

tig(t) ell. berettiget; give gode grunde for;
ogs.: (være villig til at) tage, bære ansvaret

for; næsten kun i forb. m. kunne. De For-
40 ældre kand ikke forsvare det, som lader

unge Mennisker rejse saaledes alleene,

uden at give dem Brev eller Adresse til

nogen. Holb.llJ.V.ll. Du est den, som af

alle er meest Straf værd; thi jo meer du
est kommen til Alder, jo meer har du at

forsvare.sa.KR.III.6. Nu har jeg tjent ham
i saa lang Tid og holdt Huus for ham . .

saaledes at jeg kan forsvare det for Gud
og Verden, jtfrz.i F.i37. jeg (vil) gjøre for

50 Dem Alt, hvad jeg har Raad til og kan
forsvare for Kone og Børn. Schand.TF.II.
218. Du har tilintetgjort min Ungdom.
Siig mig nu, kan Du forsvare alt det for

din Samvittighed. Tops.I.70.

3) t egl. : tage i sit værge, under sin raa-

dighed; beskytte; opretholde, (borgerfolk)

begyndte at slaae sig sammen til at stifte

og forsvare Puge-Skoeler.Crawcr.('Jy5awi.
4B.II.449).

60 4) ved vaabenmagt, beskyttende for-
anstaltninger olgn. værge (en ell. noget)

mod angreb af en fjende. 4.1) (han) dræ-
ber den anden til at forsvare sit eget Liv
(o: i selvforsvar). DL.6—12—3. at forsvare

sine Lande for (nu: mod^ Overlast. SZan^'c.

ChrIV.916. *Min unge Heltl . . j
lil at for-
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svare Kongen med dit Sværd! 0eW.4F.94.
de vaabenføre Mænd . . samlede sig, for

at forsvare deres Guder og disses Temp-
ler.Molb.DH.II.313. *Dengang hans tappre
Fader | Med dræbende Kartetscher

|
For-

svarte Warschaus G&deT.Aarestr.217. uegl.:

{herren) skal beskytte dem med sin høire
Haand og forsvare dem med sin Aim.Visd.
5.17. Men Stad

|
Bag Voldes Rad, | Som

Gud ej har bevaret . .
| Den er dog slet

forsvaret. SahnHj.81.1. CP m. abstr. obj.:

*Grib Sværdet og forsvar (Oehl.HJ.44: for-

følg) din Fødselsretl Oehl.(1841).III.43.
||

(især ^) om forsvarsforanstaltninger: be-

skytte (en by osv.) nwd angreb. Skandser
forsvare . . Byen fra Landsiden. MO. hav-
nen forsvares af tre forter H refl.: sætte
sig til modværge (mod et angreb). Moth.
S944. *kom, er du Mand I forsvar éig.Eic.
V.159. (han) befæstede denne By . . og
vilde der forsvare sig til det yderste.Moid.
DR.II.206. 4^) (nu næppe br.) i videre anv.

:

værne (noget) imod skadelige indvirknmger

;

beskytte (2). (tænderne) ere bedækkede
med en Art af Glasur, som forsvarer dem
imod Luften. Suhm.II.97.

t Forsvarelse, en. vbs. til forsvare.
Moth.S945.

II
især til forsvare 1: d. s. s.

Forsvar l.i. I mænd, brødre og fædre!
hører nu min forsvarelse (1819: mit For-
svar; tU edeT\ApG.22.1(Chr.VI). Visd.6.
ll(Chr.VI). Pamela.I.481. Sin Æres For-
svarelse imod Beskyldninger. VSO. O For-
svarer, en. ['f(nr|Sva-'rar; 1. br. fmrisva'-

rar; ogs.: -sva'(r)j] °jflt. -c. (glda. forswarer(e)
{Suso.43.120); til forsvare) person, der for-
svarer, t) til forsvare 1. l.i) t alm. Thal-
muds Forsvarere. HolbJH.II.464.. Det ato-
mistiske System . . har kun faa Forsvarere
tilbage blandt Physikerne.Ørsf.7J.i80. Flor
(var) en af Danskhedens kjækkeste For-
svarere. J?auc/i.M/'5.3i 9. *Vær du (o: ma-
donna) mod Jordens Drifter hans Forsva-
rer. CKMolb.Dante.IIl.267. U) (især jur.)
defensor. FlensbA.^^lsl893.2.sp.3. LovNr.53
^V3l909.§440. 2) til forsvare 4. Fædrene-
landet og dets Forsvarere. Etc. VII. 164.
Kjøbenhavns Forsvarer Ulrik Christian
Gyldenløve. Brandes. IJJ. i 7. Soldaten, —
Landets Forsvarer. JakKnu.LS.104.
forsvarliu^, adj. [fmrisva'rli] adv. -t ell.

(tU bet. 2, se ndf.) d. s. ell. (f) -en (VSO.).
(ænyd. d. s.; til forsvare)

t) ^<tZ forsvare 1.2> om noget abstr.: som
kan forsvares, et Forsvarsskrift for Kri-
stendommen, der soleklart skulde vise,

baade hvor forsvarlig den, og hvor aldeles
uforsvarlig . . Ligegyldigheden mod den
er. Griindtv.PS.V.158. Hvad man . . betrag-
ter som gode og forsvarlige Aarsager, be-
ror paa det hele Standpunkt, man indtager.
Høffd.Psyk.240. især (jf. forsvare 2) om
handlemaade, (resultat af) handling olgn.:
som kan hævdes som (moralsk) rigtig(t) og
berettiget; som der kan gives gode grunde for;
ogs. : som man er villig til at tage, bære an-

svaret for. Er det forsvarligt saadan at for-
lade din Herre? HolbJean. V.3. jeg har og-
saa . . sendt En og Anden lidt hovedkius
ind i SkjærsUden; men det er en ærlig og
forsvarlig Sag i denne lovløse . . Tid. Ing.
PO. 11.87. Er det forsvarligt af Staten,
christeligt, at forlokke en Deel af den stude-
rende \]ngåom?Kierk.XIV.loo. den Hand-
ling, som jeg misbilligede, ja maaske for-

10 dømte hos en anden Mand — den finder
jeg forsvarlig hos é\g.EBrand.A.73. at
fremme en . . forsvarlig Ordning af Dan-
marks Yærn.Krak.l919.iJ21. (den komman-
derende skal) gjøre sig forsikred om, at
(skibene) ere i forsvarlig Stand, at han
med dem kan fuldføre sit Togt. SøkrigsA.
(1752).§5. En VandmøUe af god Bygning
i forsvarlig Stand (er) til Kiøbs. J.dr."/i

1762.sp.14. m. overgang til bet. 2: ved gode
20 Varer og forsvarligt Arbeide lokke (de)
Kiøbere til sig. Bagges.NK.201. H som adv.
Favnesætterne (skal) sætte Favnene for-
svarligen. Forordn.^Viol 701. II.ix. §3. »Han
jo forretted har sit Embede, forsvarligt.
Holb.Paars.257. dette Huus . . var godt
og forsvarlig bygget.fl'attcA. V1I.407. *Bor-
det var forsvarligt dækt. Winth.XI.218. en
Spotter angriber Christendommen og fore-
drager den til samme Tid saa forsvarligt,

30 at det er en Lyst at læse ham.Kierk. VII.535.
2) om noget konkr., egl.: saa god, solid

olgn., at man kan tage ansvaret derfor; til-

fredsstillende m. h. t. beskaffenhed, stør-

relse, styrke, omfang, variglied olgn. hver
Bisp var satt for at udruste et vel beman-
det og forsvarligt Skih.Holb.DH.II.252.
•Naar jeg kand dreie en forsvarlig Ege-
Rok . .

I

ErJeg fornøj ed, og er dygtig
Mester nok. FrHorn.PM.82. en Deel got

40 forsvarligt bruunt Malt. Adr.^/il762.sp.l0.
Jøden . . havde hiulpet ham med en lUle
Sum mod forsvarligt Pant. OehLBA. 206.
Det er en forsvarlig Bygning. VSO. nu
næsten kun (især dagJ.) m. udvidet bet.: af
en saadan beskaffenhed, størrelse, styrke osv.,

saa det kan forslaa noget; dygtig (3j);
„ordentlig", store uldne Strømper, der naa-
ede op over Elnæerne og holdtes fast af
forsvarlige Hosebaand. Goldschm.11.5. en

50 Skovhovedskipper med Langstøvler og en
forsvarlig Sydvest. Bergs.GF.1.268. (han)
trykkede et forsvarligt Smækkys paa hen-
des Læber. JPJac.1.232. et forsvarligt An-
tal Kufferter, Kister, Kasser osv. Drachm.
SS.85. (han) havde sat de første, forsvar-
lige Mundfulde tillivs. Pont.LP.VIII.172.
(efter) en forsvarlig Tid at have banket
ham paa Bryst og Ryg. smst. VI.84. || som
adv. *De Lærde kan ganske forsvarlig

60 drikke. Ing.SB.89. De fS: ham forsvarlig
hvLnden. SvGrundtv.FÆ.I.176. *man måtte
jo være forsvarlig („godt") gal,

\
hvis for

Alvor man skabed sig sentimental. Blaum.
AH.92. n f om person: tilstrækkelig dyg-
tig. At være . . forsvarlig . . i den og den
Videnskab. Høysg.S.151.
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O ForsiTarlij>:-lied, en. i) til forsvar-

lig 1. For En, der væsentlig tUhører For-
bryder-Verdenen, er at frie sig ved Eed
noget Officielt, Noget han intet Øieblik
betænker sig paa, eller om hvis Forsvar-
lighed han nærer den mindste Tvivl.Z^i^rfc.

XIV.206. 2) til forsvarlig 2. han stak den
ene Ende (af et bælte) fast i Jernkrogen,
den anden beholdt han derimod bundet
om Livet . . hans Bestræbelser (gik) ud lo

paa, at befæste de to Ender med størst

mulig FoTSvav]igheå.Etlar.DV.182. And
Nx.SD.26.
Forsvars-, i ssgr. ['fmrsvBrs-] udeladt

ndf. er en mængde ssgr., der henhører til flg.

grupper: 1) O til Forsvar 1, fx. Forsvars-
akt, -artikel, -grund, -indlæg, -ord, -tale.

2) (især ii ; sml. Defensiv- sp.55P^) til For-
svar 4; undertiden ni^ særligt henblik paa

uden efter præp. i. (at) sætte Landet udi
Forsvars-Stand. Eolb.Hh.II.lSS. Fæstnings-
værkerne ere . . i god Forsvarsstand. Bag-
ges.DV.IX.304. Han kommer for at sætte
os fra Gaarden; saa maatte jeg stille mig
i Forsvarsstand. Hrz.XV. 314. -vis, adv.
(nu næppe br.; jf. angrebsvis). Slange. Chr
IV.1192. gaae forsvarsviis til Verks.FSO.
Wilst.D.I.U2.

t forsvebbe, v. {til Svebbe) ved støtter

fastholde et spant paa dets plads under ski-

bets bygning. FunchMarO.II.47.
t rørsvede, v. {ænyd. d. s.; efter nt.

versweten, <?/. verschwitzen; sml. forsvedt)
udskille som sved; udsvede. vAph.(1764).
forsvedt, part. adj. [fcor'sved] {til svede,
svedt, jf. VI. for- 2.3; sml. forsvede; dagl.)

meget svedig; medtaget af sved; om
person: udmattet af at svede; stærkt

Danmarksforsvar; fx.Forsvars-fest,-iiende, 20 svedt. Moth.^F473. Han .. var gandske
-flaade, -foranstaltning(er), -forbund, -for
ening, -hær, -indsamling, -kamp, -kommis-
sion, -kvinde, -linie, -mand, -middel, -plan,

-skyts, -spørgsmaal, -stilling, -styrke, -til-

stand, -vaaben, -ven, -vilje, -værk, -væ-
sen ; hvor intet andet angives ndf., foreligger

denne bet. -broder, en. medlem af „De
danske Forsvarsbrødre", navn paa en række
lokale foreninger af personer, der tjener ell

forsvedt. VSO. Der stak et forsvedt Hoved
ud af hvert Vlndu (i jærnbanetoget). Bang.
SE. 255. Stamherren var trods Kulden
overmaade hed og forsvedt i Hovedet.
JakKnu.A.265.

|| (1. br.) om ting: fugtig af
sved; gennemsvedt. han trak et Par gamle,
snavsede og forsvedte Handsker atHrz.
EF.231.

t forsvelte, v. {ænyd. forsuelte (DMag.
har tjent i den danske hær ell. flaade. Min 30 4R.I.196), jf. ænyd. forsveltet, udsultet; sml.

Skr.'^/nl887. SaUVIII.526. G) -brng, en.

tiene til Forsvarsbrug. ilfO. Som ..be-
kendt er Danmarks Militærvæsen alene
indrettet paa Forsvarsbrug. DagNyh. "A?
1913.1.sp.4. -Imnd, en. (fagl.) (den store

danske hund) anvendes navnlig som Vagt-
og Forsvarshund. BMøll.DyL.1.93. -li.rig;,

en. Eilsch.Term.l4. Nørreg.Naturr.157. Mil
TeknO.143. Sal.X.1034. tp -los, adj. 1) til

forsulte) d. s. s. forsulte 1. 'Den Herre ey
var vandt, i Huuset at tilstæde,

| At no-
gen Hund forsvældt, hånd gav ham nok
at æde. Helt.Poet.198. Moth.S952.

t forsvende, v. {efter ty. versehwen-
den, egl.: faa til at forsvinde) bortødsle;
forøde; sætte overstyr. Churfyrsten vil-

de derimod nødigen løbe den Fare, at,

naar hun med hendes u-tidige Pragt, Kiø-
Forsvar 1. Otto var forsvarsløs mod disse 40 besiuge og Gafmildhed hafde forsvendet
frygtelige Ord. Goldschm.Hjl. 1. 92. 2) til

Forsvar 4. vAph.(l 764). min Datter er ene
og forsvarsløs, i et Land, hvor der hver-
ken er Lov eller Ret for den Svage. Gold-
8chm.II.132. et forsvarsløst Fædreland.
Bang. DuF. 437. -mine, en. (nu 1. br.)

(forankret) sømine. OpfB.^1.190. -mini-
ster, en. minister for et lands forsvars-

væsen; i Danmark (siden Resol.Nr. 275^/9

1905) officiel benævnelse for den minister, 50

der samtidig staar i spidsen for krigs- og
marineministeriet. YoriForsvar?^li.l905.2.sp.

1. Sal?VIIL527. -ministerium, et. det
(er) glædeligt, at begge Forsvarsministe-
rierne (o: krigs- og marineministeriet) ere
overdragne tU selve Ministeriets Chef.
VortForsvar.^^/il905.1.sp.4. -sag^, en. spec.

i hest. f., om bevægelsen til bedste for en (m.
den militære sagkundskabs krav stemmende)

dem (o : pengene), skulde hånd siden bære
Byrden. Slange.ChrIV.1133. f Forsven-
der, en. (/"ra <«/. verschwender) ødeland.
Vor unge Cavallerer nu omstunder ere
ret nogle forsvendere baade paa deres
Helsen og Midler. Comoedie om Lyveren,
(1725).64. t forsvendisk, a(!;'. {efter ty.

verschwend(er)isch) ødsel. Slange.ChriV,
868.

G) forsvenske, v. [fmr'svæn'sga] -ede.

vbs. -ning (Levin. D&H.). {til svensk, jf.
VI. for- 6.2) 1) (søge at) bibringe svensk
præg. vi (kan ikke) indlade os paa, enten
at fordanske det svenske, eller forsvenske
vort eget Sprog. Molb.(HistTidsskr.2B.I.
649). at forsvenske Modersmaalet. iewiw.
hun er gift i Sverrig og er blevet helt

forsvensketi 2)(l.br.) oversætte til svensk.
Levin. Den første Udgave (af Kalevala)

ordning af Danmarks forsvar. Drachm.F.I. 60 forsvenskedes af Mathias Castrén.i?iSc7iwa'

333. SaU VIII. 527. CP -skrift, et. [1]

skrift til forsvar for en person ell. sag; apo-
logi. 'Der fattes kun, at man giør forsvars
skrift for Fanden. Holb.Skiemt.B8v. Job.31.

35(Lindberg). G) -stand, en. tilstand, i

hvilken man er klar, parat til forsvar; næppe

nenfli(gel.0ldtidensKulturhist.(1884).709.

forsvide, v. {jf. glda. forsvidæ, gøre

ondt, smerte) lade noget blive brændt ell. sve-

det; svide. vAph.(1764). nu kun (1. br. i

rigsspr.) i part. forsveden [fa)risve'3(9)n]

brugt som adj.: forbrændt; (stærkt) sveden.
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forsvedne (orig.72: forsvidte^ Ax. Grundtv.
HV?I.(1867).77. (grøden) er jo . . forsveden.
AntNiels.FF.7. Træerne staae . . forsvedne
og forbrændte. Bergs.S.llo.

t forsvige, v. vfes. -cise (VSO.). (ænyd.
d. s., fsv. forsvika; til svige | ordet er i

ænyd. blevet paa-virket af det ubeslægtede

forsvige, foiiie (ogs.: i bedragerisk hensigt),

fra mnt. vorswigen (ty. verschweigen;) be-
gaa svig med (noget); tilegne sig ell. til-

bageholde (noget) paa bedragerisk vis.

Befindis nogen at have giort Arvesvig,
.legge ud hvis (o : hvad) forsveget er med
Skadegield.i)L.5

—

2—89. han (gør sig) ikke
Samvittighed over ofte at forsvige det,

som han er den høyeste Øvrighed skyl-

dig. Spectator.l3. VSO. | spec. »». h. t. told-

svig. Moth.S963. (de lovede) at Skipperne
herefter formedelst deres Undersleb udi
Angivelse ikke meere skulle blive fra-

taget, end hvad de hafde forsvæget. Slange.
ChrIVJ.82. forsvige Kongens Told. FSO.
t forsvigelig, adj. om ting: som der kan
øves bedrageri med; spec: som (let) kan
smugles over en grænse. Han havde hos sig

Kniplinger, Silkestrømper, og andre for-

svigelige Ting. VSO.
forsvinde, v. [fror'sven'a] præt. -svandt,

flt. t -svandte (Holb.Plut.IV.2. sa.Ep.IV.
151) ell. (foræld.) -svunde (Suhm.lJ.340.
OeM.DM.102. FrHamm.TB.5a); part. -svun-

det vbs. -ing (s. d.) ell. f -else (vAph.(1764).
Blich.IV.6ol. IngÆM.III.20. sa.LB.III.

86), jf. Forsvindende, (glda. d. s. ; fra mnt. vor-
swinden (ty. verschwiaden) ; jf. forsvende)

t) t hentæres, svinde hen p. gr. af
sygdom olgn.; sygne hen. dem, der bUve
tilovers af eder, de skal forsvinde i (1871

:

svinde hen ved) deres misgierninger, i

deres fienders \and.3Mos.26.39(Chr.Vl).
(herren) lader enhvers kiød forsvinde (1871

:

tæres hen^, medens hånd endnu staaer paa
sine fødder. Sach.l4.12(Chr.VI). *Det ædle
Eege-Træe man saae af Sorg forsvinde.

Hdb.Metayn.9.jf. : Himlene skulle forsvinde
som en Røg, og Jorden ældes som et

Klædebon. £s.5i.6. *Før skal mit Liv og
Siæl til Røg og Damp forsvinde . .

|
Før

jeg din Godhed skal i Glemme-Bogen
skrive. Falst.0vid.15.

2) m. konkr. subj.: unddrage sig iagttagel-

sen, især synet, ved at fjerne sig, skjule sig

ell. blive til intet; gaa (svinde) bort (for ens
øjne); bliveusynlig; bliveborte; nuisær
m. forestillingen om, at noget bliver borte

paa en pludselig, sporløs, ofte overnaturlig

maade. efter at han med stor Fripostig-
hed havde talet med Keyseren, forsvandt
han for aUes Øyne. Holb.Kh.96. 'De gamle
Guders brogede Vrimmel

|
Forsvinder, og

kommer ei meer til Nord. Oehl.L.1.45. *i

min Tanke selv jeg reent forsvinder,
|

Som Bølgen i den grændseløse Strøm.
PalM.AdamH.I.102. "Yndigt kommer og
forsvinder

|
Rødmen paa de fine Kinder.

sa.TJ.322. engang imellem forsvinder C^Mn-

dtne) i Sivene med et Plask. Pon^XP.FJJ,
8. billedl. : *Tænk, naar engang den Taage
er forsvunden, | Som her sig sænker over
Livet ned. SalmHj.650.1. forsvinde som
dug for solen, se 1. Dug 1. om noget, som
delvis unddrager sig synet: jeg staar paa
Sienas Vold og ser den hvide Vej for-

svinde-Jør^.itt'J.iS. Hendes Hage forsvin-
der i Pelskraven, hendes Pande og Øren

10 i Félshuen. Buchh.UH.107. H f de^. for-
svindes i sa. bet. St. Birgitte . . begyndte
at skinne som en Soel og forsvandtes.Æ'o/6.
Bars.II.8. Borrebye.TF.13. U om person:
gaa sin vej (ister: pludseligt ell. sporløst,

ubemærket), tilsidst var han ganske fattig;

da forsvunde alle Giesterne, Hyklerne for-

stukke sig. Suhm.II.340. De flyer mig . .

naar jeg viser mig, forsvinder Be.FalM.
1.246. 'Knap var Moderen forsvunden,

|

20 Førend Fingren var i Munden.^(wiian.iVV.
7.2. Men nu maa Du forsvinde. Skynd Dig,
jeg hører Direktøren. £sm./JJ. 7^.

3) (overf. brug af bet. 2) m. abstr. subj.

3.1) G) t aZ alm.: for stedse eU. midlertidigt
ophøre at være til; blive til intet, "udi
vores Alder

|
Forsvunden gandske er ald

ret 'PhilosoTphie.Holb.Paar8.258. den nye
KierLighed begynder meer og meer at

forsvinde. sa.J/asc.27.4. 'Det er en liden

30 Tiid,
i
Saa har jeg vunden,

| Saa er den
gandske Striid

| Med eet forsvunden. ^ror«.
119. *al min Tvivl forsvinder. £u;.F.i85.
•Sagnene forsvunde.OeW.I>Jf.iO^. (bevidst-

hedens) partielle Forsvinden i Søvn og
Sygdom. Heib.Pros.1. 15. deres Haab om
Vinding var forsvundet (Chr.VI: gaaet
h0Tt).ApG.16.19. MPontXuther.(1902).9.

||

t dep. forsvindes i sa. bet. •Fyrighed
og Mod hos Gunnild strax forsvandtes.

40 Molb.Paars.188. *(du) stille maa dig an,

som Sindets Kræfter
|
Forsvindes. sa.MpS.

280. 3.2) CP om tid: forløbe (næsten umær-
keligt ell. uden at efterlade sig spor); hen-
rinde. 'Hvad er Livet, naar ei Livet

|

Sødt i Favnetag forsvinder. OeW. SH. 60.
Den ene Time forsvandt efter den anden,
ihvor langsom endog hver Minut hensneg
s\g.Gylb.X.182. Maaneder ogAar forsvandt.
Etlar.FJ.67. | ofte i part. forsvunden

50 brugt som adj. *l længst forsvundne Dage
|

Var den (o: tfranienborg) i Glands og Magt.
Heib.Poet.IX.5. Gylb.II.108. At indfinde sig
til Hest paa Væddeløbspladsen ansaas i

forsvundne Dage for flot. EsmJ. 83. 3.3)

part. forsvindende brugt som adj.; egl.:

som næsten helt unddrager sig erkendelse,

som ikke er til at opdage olgn.; ganske ube-
tydelig; meget ringe. Overhovedet er
Aischylos' Viden om Mederne forsvinden-

60 de.StSprO.Nr.94.45. (Worm havde kun) Lej-
lighed til at undersøge et rent forsvin-
dende Mindretal af Runestene. CSPet.Litt.
1.589. Værker som Adonis, Sejren, Bru-
tus . . er af forsvindende Betydning i Sam-
menligning med disse.Brandes.MB.321. som
forstcerkenae adv. ved adj. som lille, ringe

T. Beairjii »li 1923 69
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olgn.: forsvindende smaaDele af en uende-
lig Kurve. Høfd.MA.II.13.
\ Forsvindende, et. (substantivisk

anv. afpartAoTsviadende; jf. II. en sp.SéS*^)

noget, der forsvinder. Muligheden af den For-
argelse i Forhold til Christus, om hvilken
vi have talt, er et historisk Forsvindende,
forsvundet med hans Død. Kierk.XII.89.
8mst.XI.103. Forsvinding^, en.« MO.,
som kun har Forsvindelse (se u. forsvinde^, lo

Forsvinden) vbs. til forsvinde (2) ; forsvin-

den; ofte (især dagl.) om enkelt tilfælde af
(en persons) udeblivelse ell. bortgang. Kap-
tajnen . . var kommen paa Dækket efter

en af sine Forsvindinger (o : for at drikke).

Drachm.FV.141. Han nikkede let i Retning
af Pigen . . Ane var begavet nok til at
forstaa, at det betød Forsvinding, og gled
lydløst ud. PEBenzon.H. 108. Forsvin-
dings-kunst, en. (1. br.) egl. : tryllekunst, 20

hvorved en genstand ell. person forsvinder
paa en forbløffende maade; uegl.: (kringlen)
ligesom forsvandt paa Tungen, og et Par
af dens Kammerater udførte denne For-
svindingskunst ligesaa behændig. Gjel.M.
278. -lavet, en. ^ kanonunderlag, der kan
sænke sig efter affyringen af skuddene, hvor-
ved kanonen dækkes mod fjendens ild. OpfB.^

Y111-558. -nummer, et. egl. d. s. s. -kunst;
især (dagl.) i udtr. som lave (et) forsvin- 30

dingsnuramer, fjerne sig for kortere ell.

længere tid; absentere sig. en stor, høj Fyr,
der lavede Forsvindingsnummer tyve Mi-
nutter til en halv Time ad Gangen. Carl
Sør.S.11.13. „Hvis det er fremmede —."

— „Saa laver jeg et Forsvindingsnum-
mer.'^StellanRye. LøgnensAnsigter.(1906).81.
-punkt, et. (mat.) d. s. s. Flugtpunkt. Sal.

XIV.237. uegl. (sj.): 1 Smaalands Skove
finder (Vodskov) det Forsvindingspunkt 40

for Hovedstadslivet, han søger. Ipsen.LP.
101. -taarn, et. ^ kanontaam, der kan
sænke sig efter endt skydning. OpfB.^II.182.
Sal.XIII.1138.
forsvire, v. [fcor'svi'ra] -ede. (til svire,

jf. VI. for- 2.1) 1) (sj.) ødelægge ved svir.
*(vi) forsvire Sundhed, Mod og Ære. i^

Guldb.SS.III.349. 2) (dagl.) paH. forsvi-
ret brugt som adj.: medtaget af svir;
forsoldet, en forsviret Slagtersvend. Bag- 50

ges.DV.IX.181. deres forsvirede . . Ansig-
ter røbede Mangel paa Søvn. Ing.KE.I.31.
jeg er forsviret, for jeg soldede ude i Pa-
villonen i '!^at.Schand.AE.143.

For-svisel, en. (fagl.) den forreste

krumme del af en sadel; sadelbue (jf. I.

Bue 6.3;. MilTeknO.242.
forsvaekke, v. [fmr'svæga] -ede. vbs.

-else (s. d.). (ænyd. d. s.; fra mnt. vorswe-
ken, ty. verschwåchen; jf. forsvage; nu 60

næppe br.) gøre svag ell. kraftesløs; (ud)-
matte; svække

|| m.h.t. person ell. persons
livskraft, mod olgn. Judith . . forsvækkede
(1871: lammede^ ham med sit ansigtes
dQy\\g\ied.Jud.l6.8(Chr.VI). jeg er for-
svækket (1871: svækketj i hieitet af he-

kymTing. lMakk.6.10(Chr.VI). alle Sindets
og Legemets Kræfter . . ere reent forsvæc-
kede. Seidelin. 229. At forsvække Modet.
VSO. Han blev forsvækket i sin sidste
Sygdom. AfO. || i anden anv. (stjernerne)
staae i deres rette orden . . og de for-
svækkes ikke i deres varetægte (1871:
mattes (ikke) paa deres Yagterj. Sir.43.12
(Chr.VI). Handelen blev forsvækket (ved
den sorte døds hærgen). Borrebye. TF. 486.
Forsvækkelse, en. (nu næppe br.) vbs.

til forsvække; ogs. om tilstanden: svækket-
lied; svaghed, ald den Forsvækkelse som
hans Stat og Riger ved denne sidste be-
drøfvelige Krig hafde \idet. Slange.ChrlV.
1383. Helbredens Forsvækkelse i Ungdom-
men. VSO. en Forsvækkelse i Nerverne.
smst.

t forsvælge, v. (efter ty. verschwel-
gen) sætte (penge) over styr ved fraadseri
m. mad og drikke; spise og drikke (penge)
op (jf- forsvire 1). Nu har han forsvælget
alle sine Midler. VSO.
forsværge, v. [foor'svBr'qa] (nu kun

dial. ell. vulg. forsvære [-'svæ'ra] Reenb.I.
128(<yj meere). Holb.Vgs.1.3. Grundtv.PS.
lV.152(co\ære). Hostr.G.ll.jf. Thorsen.90.
Feilb.). præs. -er ell. (nu kun dial.) -svær
(Holb.Sat.A4r. Feilb.); præt. -svor ell. (nu
kun dial.) -sor (Slange.ChrlV.134. Thorsen.
90. Feilb.); pari. -svoret ell. (i rigsspr. nu
kun som adj. i fk.; jf. bet. 2 slutn., 3.1 og
8.3; -svoren (efter have: Holb.Tyb.V.8) ell.

(nu kun dial.) -soret (DL.

6

—i—9. Holb.
DB.III.6. Westenholtz.A.28. Thorsen.90. jf.
forsoren^ ell. (nu næppe br.; poet.) -svær-

get (Oehl.L.I.51. Drachm.DM.43). vbs. -else

(s. d.). (glda. forswær(j)æ, -swærge i bet. 1

(UnivBl.I.l52. Rimkr.) og 2 (HellKv.82),
æda. forswæræ, forbryde (noget) ved mened;
efter mnt. vorsweren (ty. verschworen^;
se sværge; jf. VI. for- 4; sml. forsoren)

1) ved eå ell. anden højtidelig forsikring
erklære at ville opgive ell. forsage; af-
sværge. 1.1) C3 m. h. t. mening, tro, tilbøje-

ligJiea, egenskab olgn. ; ogs. m. afsvækket bet.

:

undertrykke; fornægte, (du) har for-

svoret Troen og forskrevet dig til Fan-
den med dit eget Blod. Holb.Hex.IV.lO.
Byd mig . . ikke at forsværge min Na-
tur. sa.LSk.I.l. (Galilæi maatte) forsvære
den Mening, som et Kietterie, at Jorden
bevægedes. Oeconr.F.40. 'End har jeg in-

gen Christen kiendt, som tilbød |
Sig at

forsværge Christendommen.OeW. VII1.240.
•De Kæmper saa vrede, |

Som Freden
forsvor. Grundtv.PS.V.172. 'Elendig den,
der Qvindens Gunst forsværger. Beyer.LL.
70.

II
forsværge gud, (nu l.br.) (edeligt)

fornægte gud. Befindis nogen Troldmand,
eller Troldqvinde, at have forsoret Gud
og sin hellige Daab og Christendom. Dii.

6—1—9. "Han (0: apomen Peter) Dig næg-
ted' trende Gange, | Og forsvor sin hjerte

Gud. Kingo.132. Ruge.FT.320. \.2) (foræld.)

m. h. t. et sted: sværge at ville holde sig
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borte fra (et sted), paa Raadhuuset udi
Stockholm maatte (han) forsvære Riget,

og lade sig nøye med noget Gods udi
Finland. HdbJntrJI.61. (resultatet) var, at

€ Personer for skammelig Husholdning
med Skøger maatte forsværge Bjen.RMat-
thiess.DK.93.

2) iscer m. inf., at- sætn. ell. uhest. pron.
som ohj.: ved ed ell. anden højtidelig for-
sikring erklære, at noget ikke er til-

fældet, ikke eksisterer, ikke vil (skal)
ske olgn.; (be)nægte (ved ed), vi har for-

svoret at borge nogen. HolbJ'ev.1.6. *Du
ei forsværge bør at blive Madses Brud.
Wess.6. *det er ilde, | At see, hvad man
forsværge vilde, smst.79. Fordi De har for-

svoret at gifte Dem, vil De hindre Andre
deri. Schand.IF.73. "At sligt kunde hænde

|

Jeg vilde foTsyæTget.DrachmJ)M.43.jf.:
til min Forundring troede jeg at mærke,
at den første Deel (af dommen) var ham
langt modbydeligere end den sidste, deraf
nemlig, at han altid kun een Gang for-

lovte denne, naar han tre Gange forsvor
hiin (o: svor paa ikke at ville underkaste
sig den). Ew.Y1.196. ofte i forh. man skul-
de forsværge, at osv., man vilde (hvis

man ikke vid^ bedre) erklære det for en
umul^hed, for ikke at kunne være tilfældet;

det er næsten titroligt at osv. Mand skulde
forsvære, at det var een Piige, saa vel
kand hun tie. Holb.Didr.18sc. man skulde
næsten forsvære, at det var rigtige, le-

vende 'Mennesker. Hostr.G.ll. talem.: man
skal ingenting forsværge (uden at

bide sin egen næse af). MothJS958. Feilb.

SjæUBond.189. jf Mau.1606. H (i skødesløst

sprog ell. dial.) m. overflødig nægtelse. „Dyden
er allevegne forfult" — „Besynderlig af

ens egne Landsmænd, derfor har jeg for-

svoret aldrig at komme i min Fød-By of-

tere.'^ Holb.Arab. Ise. Feilb. H part. for-
svoren brugt som adj.; ordspr. forsvoren
ting gaar snarest for sig, det, som man
har svoret ikke at viUe gøre, ell. det, som
man har anset for umuligt, sker ofte. Mau.
1607. VSO. Grundtv.BrS.49. CBemh.IV.
138.357. jf. u. forsoren 1.

3) refl. 3.1) (jf. VI. for- 2.i; n« 1. br.) af-
lægge falsk ed (mened); sværge falsk
(og saaledes blive evig fortabt), jeg har nogle
smaae Eeder i reserva, saa at jeg kand
svære mig frie, uden at forsvære mig.Holb.
11J.II.5. '„Ved alle Muserne!" — „For-
sværg Dem eil' Ew.IV.114. aldrig har jeg
forsvoret mig, eller løiet mig fra mit Løvte.
Bahb.Tilsk.l791.290. *en død sig sagtens
kan forsvære; | thi, naar man først er død
ihjel,

I
er Fingrene en Bagatel. GrundtvJ'S.

IV.152. Q (nu næppe br.; jf. evig forsoren
«. forsoren 1) part. forsvoren (MotKS959

:

forsoren^ brugt som adj.: som har svoret

falsk (og derved er evig fortabt); mensvoren

(jf. bet. 3.3 slutn.). 'Du meener, at, om du
din Æd tUbage tager, | Var du forsvoren.
FrHom.SomnPoet.141. VSO. 3j) (jf. VI.

for- 5^ bande, sværge højt og dyrt. aldriff
bliver jeg saa Vred, I faaer mig jo god
igien, Jeg maa bande og jeg maa for-

svære mig, saa meget jeg vil. KomGrønneg.
1.303. nu især (1. br. i rigsspr.) i forb. m.
paa: bande paa. Man skulde forsvoret sig
?aa, de vare de arrigste Fjender. Ing.LB.
11.25. For at røre mt Hjærte og faa dig

til at laane mig Pengene, forsvor jeg mig
10 paa, at jeg befandt mig i en Forlegenhed

af den pinligste Beskaffenhed. HomoS.F.
107. 3.3) (nu især dial.) i udtr. som for-
sværge sig til (en), svcerge (en) huldskab

0^ troskab; give sig (en) i vold; forskrive
stg til. •Merkurius, som godt al Galskab
lide maae,

|
Paa Øieblikket sig forsvor

fra Gud til Fanden. Tress.Zfi. jeg forsvær-

fer mig ikke til nogen Herre meer i Ver-
en, hvad enten han er en Engel eller

20 Djævel. Tng.PO.II.64. en Angst for, at han
nok havde forsvoret sig til Fanden Uge-
frem. JakKnu.SJ28. if.: *udi Nord

| Skarer
for Guldet fra Gud sig forsvor. Grundtv.
Heimd.89. | (nu næppe br.; jf. bet. 3.1 samt
forsoren^ part. forsvoren brugt som adj.:
som har forskrevet sig til djævelen, en for-
svoren Aand. Nysted. Bhetor.33. den for-
svorne Dr. Faust. Ing.EF.XlI1.12. Saadan
en forsvoren Karl rammer, hvor han sig-

30 ter; men saa annammer ogsaa den Onde
hans Sjæl, naar han døer. 8mst.VIII.235.

jf: Jo mere forsvoren og fortabt en
slig Synder gør sig, jo ivrigere bliver .

.

den unge Pige for hans Frelse. BøghJ^T.
119. 3.4) forsværge sig sammen ^for-

sværge sig.0ehl.L.I.51), (ytu næppe br.)

sammensværge sig. Raadet havde forsvoret
sig sammen mod ham. Holb.Herod.340. De
forsvore sig sammen ikke at søge Seng

40 med deres Mænd. sa.Ep.III.250. KomGrøn-
neg.1.216. (hansestæderne) forsoere sig sam-
men, at de skulle ødelægge de Engelskes
U&ndel. Slange. ChrIV. 134. »Skiebnen har
sig ei mod mig forsværget. Oehl.L.I.51.

CP Forsværgelse, en. vbs. til for-
sværge; især: 1) (nu næppe br.) til forsværge
1.1. Stærk Driks, Spils Forsværgelse. TSO.
2) til forsværge 3. 2.i) (nu næppe br.) tU
forsværge (sig) 3.i. Ved Vidners Forsvær-

so gelse kan endog den uskyldigste Mand
fældes. FSO. 2.2) til forsværge (sig) 3.3; ogs.

om de ord, hvormed man forsværger sig. Det
skulde vel ogsaa nærmest kun være i

Tankerne, han havde udført denne For-
sværgelse eller Forskrivning til den Onde.
JakKnu.S.28. (en pergamentstrimmel) hvor-
paa han havde skrevet Forsværgelsen.
JVJens.FD.56.
For-STærm, en. [V.2.i] {ænyd. d. s.;

60 fagl.) den første (tidligste) sværm af bier fra
en kube; jomfrusværm. Fleischer. B. 329.
MBeyer.ia.Biven.(1851).79. Biavl.l5.

t lorsværte, v. {jf. ty. verschwårzen)
gøre sort; sværte; overf.: bringe skam over.

*En Børstenbinder skulde det (o: et skrift)
j

Bekjendt ej ville være
| Og paa saa sort

69*



985 forsy Fersjndelge 989

et Tavle-Bræt |
Forsværte Navn og Ære.

Falst.183.

forisy, V. [f(or'sy'] -ede. (til sy, jf. VI.
for- 2.1; især haandarb.) ødelægge (noget)

ved (daarlig, uheldig) syning. Moth.
S988. VSO. en uregelmæssig Navnklud,
som et Pigebarn har forsyet. Blich.MT.37.
Kjolen er forsyet. Levin. e. olm.

t forsyde, v. vhs. -ning. {ænyd. d. s.

(bet. 1); jf. syde samt VI. for- 2.1 og 2)

1) intr., om vædske: fordampe ved kog-
ning; koge bort. Moth.S986. Bliver For-
dunstningen foretaget ved saa stærk Ild, at

Flydenheden kommer til at koge, kalder
man det en Forsyåniag. HCLund.Samler.
II.(1804).199. 2) trans.: ødelægge ved kog-

ning; koge (noget) for meget; forkoge.
*(han) haver kast alle vore Stole oc Benke
i Ilden, oc haver forsødet (udg.1858: for-

sydet^ Læderet der med. Historie om Tiile

TJgelspegel.[ca.l700].nr.55.

Forsyn, et ell. f en (Visd.l7.2(Chr.VI).
Eolb.Ep.II.10. Brors.81. Buge.FT.56). ['fcnr-

isy'n] ffForsjun. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
584). Æreboe.67). flt. (kun i bet. 2) d.s. (ænyd.

flda. d. s., jf. (sen) oldn. forsjå; egl. vbs. til

I. forse,
jf.

forese samt forsyne || ordets

bet.(-udvikling) er paavirket aflat. providen-
tia) 1) handlingen at drage omsorg,
have omhu for noget. Skaden (skal han
betale) af sine egne Penge . . om det skeer
for hans Forsømmelse og onde Forsyn.
DL.4—3—4. mange rette ting skee dette
folk formedelst din forsyn (1819: ved din
Forsorg^, mægtigste Fe\\xlApG.24.3(Chr.
VI). saaledes tør jeg haabe, at den blinde
Guds (0: Amors) Forsyn fremdeles vil lede
Alt til det Bedste. Heib.Poet.VII.274. jf.
Esp.86. i rigsspr. nu kun (især kirk.; vist

kun efter gen. ell. poss. pron.) om det højeste

væsens (guds) omsorg for og ledelse af de
jordiske væseners, især menneskenes, liv og
skæbne: dit (Chr.VI: din^ Forsyn, o Fader 1

styrer (skibet), thi du haver og givet Vei
i HsLyet.Visd.14.3. *Belt af Guds forsiun
her hegner,

|
Værger fleeste land (0: lands-

dele). LKok.(PSyv.Viser.(1695).584). jeg vil

da ikke tale meer derom, men ovenade
dette til Himlens Forsyn. Holb.LSk.1.1. *Dit
Forsyn, o Fader, det fører os hiem,

|
Det

styrer saa sikkert, hvor Søen er slem.
Stub.41. t paa guds forsyn, egl.: ihaab
om guds hjælp; i (uansvarlig ell. ubegrundet)
tillid til, at alt vil gaa godt; paa lykke og
fromme, at gifte sig paa Guds Forsyn,
som det kaldes, det er at være blind i

den vigtigste Sag i dette Liv. 8uhm.lLl22.
paa Guds Forsyn (rejste de) med Hustruer
og Børn derfra for at opsøge til deris
Boepæl et andet hånd. Borrebye.TF.483.
Ij t det at være forudseende ; forsynlighed.
•her nu arbeydes vil

| Med Forsyn og
Forstand. Helt.Poet. 50. SorøSaml. III.170.

2) (dial.) person, der drager omsorg for en
anden; værge. Esp.86. 3) (især kirk.) som
mere upersonlig ell. omskrivende betegnelse

for det højeste væsen; gud. *Synlig vi
kan

I
Spore i Stad og i Land

|
Forsynets

vaagende Øie. SalmHus.4.3. Naar den gud-
dommelige Forsyn kaster Lykkens Kab-
beltov paa dig. Holb.Hh.I.lO. 'det Forsyn,
som regierer Verden,

| Benævnt Naturen,
Skiæbnen eller Gnd. Bagges.V.14. *Forsy-
net ynkedes mildt over ham,

|
Der ynk-

tes ved Andres Qvide. Hrz.D.II.120. *Den
10 Skjæbne, som en Gang mig haardt be-

handlet,
I
Forlængst har til et Forsyn sig

forvandlet. PalM.lV.357.
|| uegl. (især spøg.),,

om indflydelsesrig person, der i alle maader
drager omsorg for og har ledelsen af en an-
dens sager, den bekendte engelske For-
lægger Mr. H. . . et Forsyn for en frem-
med Forfatter i London. Brandes.XI.307.

jf.: man skulde . . være varsom med at
agere Forsyn (for de voksne børn). Pont.

20 LP.VIII.71. II
hertil (især filos. og relig.}

Forsyns-lære (o: læren om et guddommeligt
forsyns ledelse af verden), -styrelse, -tro oft..

For-synd, en. {jf. færøsk forsendi, isL
forsenda, synk paa fiskesnøre; maaske til

sende; no) d. s. s. I. Forfang 1. *Tveanglede
Forsynd ved Blyeloddet falder

|
I Dybets

NordBrun.D.60.
forsynde, v. [fmr'søn'a] -ede. vbs. -else

(s. d.). {jf. ænht., ty. dial. og (øst)fris. ver-
30 sunden; ænyd. forsyndige (sig), efter fy. sich

versiindigen ; til synde) 1) (nu sj.) m. ubest.

pron. som obj.: forbryde (I.3). *Som ugiort
være skal, hvad hånd forsyndet har. Graah.
PT.II.28. kan de ikke blive fri for (at

træffe afgørelsen), fatter jeg ikke, at der
kan være noget forsyndet ved at . . skaffe
dem Tid til at forberede sig til det. Mor-
fe« Larsen. Er det Uret at arbejde for at faa
Flensborg gjort internationalt? (1920). 6. 2\

Aorefl. forsynde sig, begaa en synd ell. for-
brydelse; synde; forbryde sig. Hvori har
hånd forsyndedt sig. Moth.S999. han havde
forsyndet sig mod Keyseren ved at givfr

ham falske BeTetnmgeT.Holb.JH.II.142.
Stub.28. (han) havde forsyndet sig mod
det sjette Bud og faaet et Barn med sin

Tj enestepige.Powf.LP. 7JJJ.i50.
|| ofte (især

dagl.) m. afsvækket bet.: forse sig; fejle.
Lucinde forsynder sig kun mod god Smag

50 og sand Poesi. Brandes.IV.257. har du sid-

det over igen? hvormed har du nu forsyn-
det dig?

j
Forsyndelse, en. flt.-r. vbs. til

forsynde (sig); synd ell. forbrydelse (især: af
mindre alvorlig art), der (er) mange Veie
til Undergang, og mange Grader i Forsyn-
delse. NBlich.SL.46. Forsyndelse imod (jud
og Næsten.FSO. de Øverstes og Forstan-
dernes Haand har været den første i denne
Forsyndelse (Chr.VI: forgribelse). Esr.9.2.

60 ægteskabelige Forsyndelser. Pont.LP. VII..

13. enhver lille Forsyndelse tog du, som
om den var en Dødssynd. PEBenzon.B.65.
om ogsaa et Menneske bliver overrasket
af nogen Forsyndelse (1819: Brøstj, da
hjælper en saadan til Rette. Gal.6.1(1907).

II
(især dagl.) m. afsvækket bet. Stykket har-
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kjedet . . men det indeholder ingen . .

Forsyndelser mod Kunsten og den gode
Smsig.HeibIntel.il1.140. Forsyndelser mod
de klassiske Sprogs Grammatik. Schand.
BS.291.
forsyne, v. [fcor'sy'na] (f forsjane.

Holb.Paars.94. Gram.Breve.30l). præt. -ede

eU. (nu sj. i rigsspr.) -te (HolbJPaars.94. jf.
Feilb.IV.156). vbs. -ing (s. d.) ell. (nu næppe
br.) -else (Moth.S91. VSO. MO.). (ænyd. {p

d. 8. (ogs. i bet. : styre, lede, bestemme); afl. af
Forsyn; sml. Y. for- sp. 195^)

1) t m. obj., der betegner en handling,
et arbejde, en bestilling, en pligt olgn.:

sørge for, at noget bliver udført eU. va-
retaget (af andre ell. især af en selv); be-
sørge; sørge for; passe; ofte spec: mid-
lertidigt overtage og passe et embede osv.

Det har jeg alt betænkt og forsyned. iTow
Grønneg.1.1 12. 0ber-0fficerernef8/ca/j,naar m
de nogen Vagt maatte forsyne, udi deres
Regiments Mundering . . være klædde.
UR.1730.528. Stiftet (skal) imidlertid af

Stifts-Provsten iovsYnQS.Langebek.Breve.73.
Fuldmægtigen (maa) forsyne Tjenesten.
Tullin.III.90. VSO. MO. H (undertiden m.
overgang til bet. 2.i) om besættelse af embeder.
en vigtig Bestilling, som maa forsynes.
Holb.Ep.II.71. at see denne saa høytmagt-
paaliggende Profession (o: professoratet i 30

græsk) ved en dygtig Mand vel forsiunet.

Gram.Breve.301. (meton. :) saa snart en Key-
ser er død, holdes intet Hoff-Raad lenger
. . indtil Kronen (0: stillingen som kejser)

vorder forsynet igien.Holb.Anh.62.
2) (især m. person-obj.) sørge for at til-

vejebringe ell. fremskaffe nogetnødven-
digt, tiltrængt, ønsket olgn. til brug ell.

bedste for en. 2.1) (nu næppe br.) i al alm.:
sørge for at en har det nødvendige; sørge 40

for ens vel ell. udkomme; drage omsorg
for. o konge! . . forsyyn du (1871: sørg
du for^ baade landet, og vor omringede
slægt. 2Makk.l4.9(Chr.Vf). Naturens Ret
befaler (faderen) at opdrage Børnene . .

indtil de kunne forsyne sig selv. Holb.NF.
11.36. Fosteret, hendes Ønskers Maal, blev
levende modtaget, navlet og forsynet (0:

plejet). Saxtorph.F.27. i sin levende Live
saae (han) aUe sine Børn meget vel for- 50

synede, og satte alle i en ønskelig Stand.
CPRothe.MQ.1.465. (befalingsmændene) for-

synede (Chr.VI: forsørgede^ Kongen og
hans Huus; enhver havde een Maaned om
Aaret at forsyne (Chr.VI: forsørgej ham
VLd\.lKg.4.7.

|| spec: forsørge (en kvinde) ved
giftermaal (jf. II. forsørge 2). dersom En-
ken . . ikke bliver i Kaldet efter Præstens
Død foTsynet.DL.2—13—10. du veedst, at

jeg har elsket dig . . Hvorfore jeg ogsaa 60

alle Dage arbeyder paa at faae dig vel
forsiuned.HoZ6.ry6.JiT. 5. jeg (ser) ikke,
at vi kan forsyne hende bedre, end ved
at give hende ham til Mand. Biehl.Cerv.
LF.I.93. 2.2) sørge for en i en bestemt (ud-
trykkelig nævnt eU. underforstaaet) retning;

udstyre (især m. noget nødvendigt, tiltrængt

ell. ønsket, oftest af konkr. natur); udruste;
ofte i forb. m. præp. med. hun bør dennem
med lovlig Underholdning og ChristeUg
Optugtelse atforsyne.J>L.3—i7—i6. Iflyer,

min hierte Jomfruel Marthe Klæder, jeg
skal forsiune Espen. HolbJ'ean.II.3. (han)
forsynede (»in tjeners) Lomme med Penge,
hans Mave med delicate Rætter og hans
Ryg med udvalde Frygl. Spectator.226. (de)
u-mager sig med (at) forsyne (sproget) med
nødvendige og lette Regler. Høysg.lPr.5.
endnu kan (papirfabrikkerne) ikke forsyne
Kiøbenhavn. OeconT.1.18. du, som ene er
Konge, og god, ene forsyner os med (Chr.
VI: forstrekker os; Altl 2Makk.l.25. det
lille Opbyggelsesbibliotek, hvormed Hof-
jægermesterinden havde forsynet hansVæ-
relse. Poni.LP.F//.96. forsyne en Tratte
med Accept. L«dy. reft.: 'Han havde sigfor-
siunt mod Kulden, var vel foeret.Holb.
Paars.94. *Han ickun havde sig forsynet
med Gevær, smst.95. *Saa løber Bonden
bort, og Byen ligger øde,

|
Imidlertid en-

hver forsyner sig med Rov. Falst.0vid.72.

et Liv, der (har) indrettet sig i Synden (og)

forsynet sig med fornødent Hykleri for
at bevare Skinnet af det gode. Kierk.X.183.

(jf. bet. 2.1:; 'Ihvorvel hun var grim, hun
elskte Ægte-Stand, | Og vilde, saasom
fieer, forsynes med en Mand. Helt.Poet.55.

(hun) bør giøre sig Flid for at see . . sin

ældste Dotter forsynet med en god Mand.
Spectator.31. || m. h. t. mad og drikke, jeg
æder ikke af disse Ting, at det ikke skd
blive en Forsyndelse; men af de Ting,
som jeg tog med mig, skal jeg forsynes
(Chr.VI: skal mig frembæres). Jud.l2. 2.
Soupéen indtages som oftest staaende. Da-
merne tage Plads . . paa de forhaanden-
værende Siddepladser, og Herrerne for-

syne dem. VortHj.IVl.77. især refl. (ell. i

perf.part.): tage for sig (af retterne). „Har
Sørensen ikke fortjent en Whisky?" spurg-
te han. „Ih bevares — forsyn DigI"Tandr.
K.165. „Værsgo' at forsyne Deml" — „Tak,
jeg er forsynet!"

\ || f kønsligt tilfredsstille

(en kvinde). 'Du som . . ej en Høne giør
med Eg,

|
End slige dygtig er en Kone

at forsyne. Holb.Skiemt.D4'-. Udi den Alder
imellem 40 og 50 Aar var jeg ikke i Stand
tU at forsørge en Hustrue, og siden den
Tiid haver jeg ikke holdet mig i Stand
til at forsyne henåe.sa.MTkr.241. VSO.
(„Bruges kun i daglig Tale."). 2.3) part.

forsynet brugt som adj. (jf.véitorsjnet):
som er i besiddelse af noget; som har
(mere end) nok i en vis henseende; (vel) ud-
rustet (med). Nogle vare rige Mænd, for-

synede med Formue (Chr.VI: styrke). Sir.

44.7. *Det er mig ej bekiendt . .
| At man

med Passeport forsiunet skulde være.Holb.
Paars.328. Engbund er denne Distrikt . .

slet forsiunet med.Cit.l736.(JySaml.4R.III.
247). tvende fornuftige, anseelige, og . .

med faste Eiendomme forsynede Mænd,
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Stampe.L361. rigt forsynede (værelser).Tro-

dsL.IIL90.
Forsyner, en. (nu næppe br.) til for-

syne 2.1 : person, der drager omsorg for noget;

forsørger. Moth.S91. Gud, den store For-
sørger, eller Forsyner, eller som vi ogsaa
kalde ham: Forsynet. Kierk.XlL453. For-
syning, en. flt. (i bet. 2.2 og s) -er. (ænyd.
d. s.; egl. vbs. til forsyne) 1) f forsigtighed

(jf. Forsynlighed;. Moth.S92. 2) til forsyne
2. 2.1) som vbs. MO. Jeg kjøbte pæne Klæ-
der til hendes YoTsyning. Schand.VV.289.
Forsyningen (med vand) sker fra et Vand-
værk. VortHj.IV2.153. 2.2) konkr., om selve

den mængde af varer ell. andre fornøden-
heder, som (i øjeblikket) staar til raadig-
hed. (hun) havde en Forsyning af Dække-
tøi, som var en stor Sielåejmed. EFEw.
Fort.264. Her og der havde (kræmmerne)
deres Oplag i Forvaring og kunde hente
frisk Forsyning. Feilb.BL.220. Der gives
Folk, der nøjes med den Forsyning (af
bøger) Lejebibliotekerne giver dem. Bran-
des. XII. 31. Rigshærens gamle Mangler
aabenbarede sig tydeligst. Det skortede
den paa Forsyninger, Materiel og Heste.
Fridericia.l7&18Aarh.418. naar disse pen-
ge er Sluppet op, kan du faa en ny for-

syning
i
2.3) om virksomhed, der paatager sig

en befolknings forsyning (2.i) m. fornøden-
heder (af forsk, art); kun i ssgr. som: Kjø-
benhavns Brændeforsyning. TelefB.1923.
806. Kjøbenhavns Mælkeforsyning, smst.

811. Forsynings-stempel, et. [2.i]

stempel i en varmluftmaskines cylinder, der

forsyner maskinen m. luft; fødestempel. PauU
sen.II.161.

t forsynke, v. (ogs. -sjanke. Borrebye.

TF.18). (ænyd. d. s.; efter ty. versinken; jf.
VI. for- 2.2) skades ell. ødelægges ved at
synke; ogs.: drukne. Aar 1218 havde (Fris-

land) næsten gandske forsunken formedelst
Yanåiloeå.Borrebye.TF.442. O I bestøvede
Sønner (o : om pedanter) af Italiens forsunk-
ne Stæder. Ew.VII. 128. f Forsynk-
nings-kiste, en, (jf. ænyd. forsynke,
nedsænke, samt Forsænkning) om en af de

i vandet nedsænkede stenfyldte kister, der

findes i bølgebrydere olgn. Politievennen.17991
1800.1422.
forsonlig, adj. [foir'sy-'nli] (f forsjun-

Hg. Falst.Ovid.134). adv. -t ell. (nu næppe
br.) d. s. (smst.) ell. (f) -en ( VSO.). (glda.

forsiunlig (se ogs. MKrist.Fr.62), jf. glda.

forsyneligh (Mariagerleg.325); til Forsyn)
som lægger omtanke og omhu for dagen;
omsorgsfuld; omhyggelig; nu kun: som
forstandigt tager hensyn til fremtiden, tager
sine forholdsregler i tide; forudseende, en
Dame, som skulde i alting være efter mit
Sind, taus, ærbar, stille, forstandig og for-

siunlig. IfoZfc.F^'S.JF.S. At være . . reenlig
og forsynlig med sine Klæder. Høysg.S.

150. *For Qvæget, som adspredt paa fede
Fieide vanker,

|
Forsynlig Landmand alt

i Dalen Føde sanker. Bull.(Bahb.LB.I.560).

Det er en forsynlig Mand; han har alle-
rede indkiøbt sin Vinterforraad. VSO. han
bestyrede selv sin Avling, var overmaade
forsynlig med Alt hvad han havde under
Hænder. Grundtv. Snorre. II. 31. Schand. F.
133.

II
om handling olgn.: som vidner om

forudseenhed. Venderne (kunde) væbne sig
med den almenevropæiske kultur . . uden
at opgive deres selvstændighed, for da

10 ved forsynlige forbund med deres fræn-
der mod øst . . at bevare deres nationali-
tet. .4X)Jør^.J.iS 7. Protesten mod Fælles-
forfatningen . . var en forsynlig Handling,
som maaske ikke vilde have tildraget sig
nogen Opmærksomhed. CThSørensen.Dan-
markl864.(1895).12. \\ som adv. *0m ey
den gode Jord forsiunlig vorder pløyet,

|

Man Græs og Tidsel da deraf kun vente
tør. Falst.0vid.134. DanmHavebr.7. -hed^

20 en. (i Forsjunlig-. Holb.Bars.I.l. Slange.
ChrIV.114). uden kongens forsynlighed
(1871 : Omsorg; var det umueligt at nyde
fred. 2Makk.4.6(Chr.VI). (hendes mand) ef-

terlader hende nogle Skillinger, som hun
ved Forsiunlighed kunde leve af. Eolb.
Bars.1.1. Poeten berømmer her sin Hu-
strues P^orsiunlighed, at, da nogle vilde
tilsnige sig hans Midler, hun da ved gode
Venner magede, at det altsammen blev

xi^-heskaaren.Falst.0vid.l8. (fuglene) leve
uden Timelighedens Forsynlighed, ukjend-
te med Tiden, i ØiehYikket.Eierk.V111.261.
han var, som de fleste uciviliserede folke-
høvdinger, uden forsynlighed for fremti-
den. ADJørg.I.152.
forsyre, v. [fmr'sy'ra] -ede. vbs. -clse

ell. -ing. {efter ty. versauern; jf. syre samt
forsure) 1) (nu næppe br.) trans.: gøre
(for) sur ell. syrlig. 'Et lidet Grand

|

40 Af Suurdey kand
|
Den gandske Dey for-

syre. Brors.214. smst.45. MO. 2) f (kern.)

intr.: indgaa forbindelse m. ilt; iltes. Suur-
stoffens fo: t/<ens; Beslægtning tU det for-

syrede Metal er ringere end som til Var-
mestoffen.AWHauch.(1799).177. den under
Forsyringen (af de fleste metaller) indgang-
ne Forbindelse med Suurstoffen . . af den
atmosphæriske Luft. swisi i 76. Disse Ting
gjennemgaae saaledes deres kymiske For-

so vandlinger, Gæringer, Forsyrelser, For-
raadnelser, o. s.Y.Politievennen.1798/99.106.

forsæbe, v. [fmr'sæ'ba] -ede. vbs. -ning

(SaUVIII.836). (jf ty. verseifen; fagl.)

omdanne (et fedtstof) til sæbe. Wagn.
Tekn.537. Fedtet (i tarmindholdet) opsuges
enten uforandret eller som forsæbet Fedt.
Panum.223. VareL.*837.
For-sæde, et. (glda. d. s. (bet. 2), oldn.

forsæti (bet. 2); bet. 3 efter /i/, vorsitz, lat.

60 præsidium) t) (mods. Bagsæde; forreste

sæde i en vogn, bil osv.; ogs. om det for-

reste af de to indvendige sæder i en lan-

dauer olgn. Moth.Sl68. Ew.VI.268. I en
Reisevogn med fire Heste . . sad S. paa
Bagsædet . . og Anton . . paa Forsædet,
medens Stamherren sad paa Bukken hos
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Kuåsken. IngXB.IIL62. JVJen8.D.76. 2)
(dial.) (sæde paa) den løse bank ved gildes-

bordet, lige over for den faste væghænk. Feilb.

3) ledelse af en sammenkomst; formand-
skab; præsidium. Forsædet (i arbejderfoi--

eningen) blev tilbudt LassaUe.Brandes.VII.
535. især i forb. føre, have forsæde(t)
ell. under (ens) forsæde: Han havde .

.

besluttet at oprette dette vort Selskab un-
der sit Forsæde. Jacobi.Skr.97. Den høie lo

Officer, som havde Forsædet (o: i en krigs-

ret), reiste sie. Winth.YIII.72. Ministrene
i Forening udgjøre Statsraadet; Forsædet
føres af den, som af Kongen er udnævnt
til 'PTQm\Qxmmist.er.GrundL(1849).§21. Lars
Forkarl sad for Bordenden og førte For-
sædet. Bang. HH. 70. Pont. LP. VIII. 149.

overf. : Kristmessen veg (langsomt) sit gam-
le Forsæde (o: førerstilling).TroelsL.VlI.43.

II
(nu næppe or.) forrang, hvor de vare »

sammen, skulde (Magnus) have Rang og
Forsæde over Harald. Mall.SgH.399.
forsælge, v. [fmr^sæ\'{q)3] præt. -solgte;

part. -solgt. (ænya. forsel(g)e (bet. \), glda.

for sælæ, overgive, give i ens magt, sv. for-

sålja (bet. i); jf. ty. verkaufen; nu 1. h:)

O (Jf- ^I- ^or- i) (videre)sælge; for-
handle. Moth.S113. (filmsfabrikanten) har
sin Forbindelse i Sofia, der . . forsælger
(hans) Films videre rundt omkring til Bel- »
grad og de andre Balkan-Byer, Pol."/ii

1912.2. 2) (jf.\I.for-2.i) forsælge sig,
gøre en daarlig forretning ved at sælge no-
get. MothB113. MO. Pol.'Vu 1914.7. For-
sælger, en. {til forsælge 1; sj.) sælger;

forhandler, hist har en Sakse -Forsælger
samlet om sig et Publikum. FFed./<. 65.
Forsænk-bor, et. (jf. ty. versenk-

bohrer; til forsænke) bor til dannelse af
huller, hvori skruehoveder kan forsænkes (jf. 40

Forsænker, Forsænkningsbor). GutsMufhs.
(1802).321. Værkt.21. forsænke, v. [fmr-

'sænVa] -ede ell. (1. hr.) -te (MR.1809.133.
ESeedorf.DD.40). vbs. -ning (s. d.). {ænyd.
d. s. (bet. 1.1 og 2); efter ty. versenken; jf.
forsynke) 1) faa til at synke; (nedj-
sænke. l.l) (nu 1. br.) nedsænke i vand.
sammenhuggedeTømmerrammer som skul-

de forsænkes til Moler. AndNxJ'E.11.213.
m. h. t. skibe: VSO. I Løbet ind til Havnen 50

. . havde Tydskerne . . begyndt at ville

forsænke gamle Skihe. CBemh.V.240. 1.2)

(fagl.) nedsænke (ved at grave, bore
osv.) under overfladen af et fast Ugerne.

II
scenke ned under jordoverfladen (nu især i

perf. part. brugt som adj.). Pælene maa for-

sænkes endnu dybere i Jorden.FSO. det
forsænkte Batterie.JWB.iS09.i53. Skytset
skulde anbringes i stærkt forsænkede Pia-
cementer. GSKrig64. III. 56. Grævlingen 60

laver en liUe forsænket Vei ned til Røret.
Bogan.lJ.68. Strækningen gennem Cen-
tralbanegaarden til Gyldenløveseade an-
lægges som forsænket Bane med Tunnel
under Vesterbrogade. BerlTid.^*/ul903.Aft.
1.8p.4. to forsænkede store Bede eller Ra-

batter. DanmHavehrJ58. | m. A. t. skrue-

og nittehoveder : anbringe (dem) i borede for-

dybninger, saaledes at de (næsfen) ikke rager

op. Skal . . et Arbeide sammennittes, hvoraf
de to Stykker, som skal forenes (er yderst

tynde) saa kan Hovederne af Nittet ikke
sliiules eller forsænkes i den tynde Masse.
GutsMuths. (1802). 321. Wagn. Tekn. 272.
Hannover. Tekn. 245. ogs. m. h. t. hullerne:

Wagn.Tekn.234. Hullerne „forsænkes" (det

øverste Stykke udvides tragtformet) med
et størreBor. Haandv.254. 1 1 glasindustrien

:

affase kanten af sprængte glas indvendig.

OrdbS. 1 .3) (jf. ty. sich versenken, fordybe
sig) O billedl. ell. overf. anv. af bet. l.i og 2.

(ved alteret) knæler . . en tæt Skare, som
. . bøjer sig dybere og dybere ned imod
Gulvet og forsænker sig („fordyber sig'')

bestandig inderligere i sin Andagt. Btlle.

Italien.I1.179. den stærke Lykke det er

. . at forsænkes helt i Indtrykkenes egen
Magt, saa Tiden svinder bort. KRosenstand.
JørgenFang.(1902).97. R ofte i part. for-
sænket. Hertil kommer det, at han for-

sænket i („opslugt af") Mængden sielden

eller aldrig kan bemærkes. Eu\VIII.45.
Naar Vejen løfter sig over en Bakke, lig-

ger Byen forsænket i en Bølgedal. SMich.
Gio.ll. Dalen laa forsænket i sig selv. sa.

HB.9. "Roligt forsænkt i de stUle Kana-
ler

I
drømmer de falmede Aai.HSeedorf.

DD.40. 2) {videre udvikling af bet. 1j ; nu
vist kun foræld.) spærre (en havn, ei løb

osv.) v. hj. af sænkede skibe (ell. lign.

forhindringer). Samme Skibe vare ladde
med Steen, efterdi man havde Forsætt at

forsænke Traven. Holb.DH.I.840. (kongen

af Sverrig vilde) lade Kiøbenhavn sleiffe,

forsænke Sundet. Wadsk.Skuepl.223. VSO.
Indløbet til (havnen) forsænkedes med
gamle S}sihe.ADJørg.NEJ.272. Det hed
sig, at Kong Erik . . vilde foretage Tog
ned til de tyske Kyster og forsænke baade
Trave og Dybet udenfor Rostok og Wis-
mar. KrErsl.Erik afP.219. Forsænker,
en. (/«. versenker; til forsænke I.2) d.

s. s. Forsænkbor. TeknMarO. Hannover.
Tekn.245. Forsænkning, en. flt. -er.

vbs. til forsænke. 1) til forsænke 1. I.1) (nu
1. br.) til forsænke l.i. et Skibs Forsænk-
ning. VSO. (jf. bet. 2). 1J2) (fagl.) til for-

sænke 1.2. [| som vbs. Hannover. Tekn. 245.

jl om den derved frembragte fordybning. Er
aet kun tyndt Blik (slaas) Hullerne . .

med et Durkslag . . ere Stykkerne tykke
nok, giøres Forsænkningerne i dem. Guts
Muths.(1802).321. Jeg var styrtet ned i en
dyb, kredsrund Forsænkning.MMøllerJag-
ten efterLykke.(1910).57. En . . talrig Men-
neskemasse fyldte . . Forsænkningen foran
Raadhuset. BerlTid.^Vnl903.M.2.sp.2. jf:
hans Nakke har slidt sig en Forsænkning
i Væggen ved at bøje sig tilbage for be-
dre at se. SMich.DøJ60. spec. ^ : (fæng-
hullets) Forsænkning (er) dets Udvidelse
imod Løbets indre Næg.MilTeknO. 1.3)
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(teat.) sceneindretning (bestaaende af hul i

gulvet, skydelemme samt stillads under gul-

vet) til at lade personer ell. ting stige op af
ell. forsvinde i jorden. Teater-Bogen.(1901).
57. 2) (nu vist kun foræld.) til forsænke 2
(ell. l.i); sænkning af skibe olgn. til hindring

af sejlads. VSO. Tydskerne ville ved For-
sænkninger (i sejlløbet) indelukke de dan-
ske Skibe. CBernh.V.264. Forsænkninger,
hvorved de Svenske havde søgt at van-
skeliggjøre Adgangen til Slottet ad Sø-
siden.^.Wen.J.55^. Forsænknings-bor,
et. [1.2] d. s. s. Forsænkbor. S&B. Larsen.
O For-sæson, en. [V.2.8] Studenter-

foreningen aabner paa Lørdag sin For-
sæson med en grønlandsk Diskussions-
aften. Ebh."/5l922.10.sp.3.

Forsæt, et. [if(or,sæ(i] Høysg.AG.123.
(spøg. ell. vulg. Portsæf. SophClauss.L.57). flt.

des.IY.73. vejen til helvede er bro-
lagt med gode forsætter, se u. bro-
lægge.

II
(bibl., nu næppe br.) om forsynets

bestemmelser, alle ting tiene dem til gode,
som elske Gud, de som ere kaldte efter
forsettet (1819: hans Beslutning/ Eom.8.
28(Chr.VI). 'Vil Nogen Guds Forsætter
hemme,

I
Han nødes til selv dem at frem-

me. Grundtv.SS. 11.78. \\ i særlige forb. m.
10 præp. (han) satte sig for gandske at ud-
rydde Puritanismum . . Udi saadant For-
set blev han ikke lidet bestyrket af Erke-
Bispen. Eolb.Anh.109. (jf. bestyrke sp.477*^).

t m. præp. i i udtr. som have (noget) i for-
sæt, være i (ens) forsæt olgn., om hvad man
har foresat sig (planlagt, paatænkt). Kon-
gen hafde i Forsæt at bruge bemældte
Hans-Ulrich i sin Tieneste til Søes. Slange.
ChrIV.1034. (det) var i mit Forsæt. Gram.

ter ell. (nu l.br.) d.s. (Eiv.V.102. Staffeldt. 20 Breve.134. Mange flere Forskiønnelser af
182. Kierk.VL239. Brandes.II.164. Drachm.
F.11.147). (ænyd. forsæt, forsat; dannet efter

mnt. vorsat (ty. vorsatz^ som vbs. til fore-
sætte, sætte for)

1) (jf. foresætte 1 og I. Forsats; fagl.,

nu 1. br. i rigsspr., sml. Forsæts-^ om hvad
der sættes foran noget andet. Et Forsæt
af Pap for Vinduer, ilfO. om en bænk ell.

om løse fjæk, lagt som bænk foran bordet:

Lyon vare i FoTsæt.Molb.Reise.III.22. efter-

fulgt af en inf.: i den hensigt. Slange.ChrlV.
1260. (han gik ind i lejren) i Forsæt at viUe
dræbe Kongen selv. Schytte.(Bahb.LB.I.
381). med ell.f af (DL.6—19—2. Moth.
S151) forsæt: Høysg.AG.123. De som give
sig hen til Synden, og lade sig beherske
af den, kaldes Ugudelige, og de synde
med Forsæt. KatekT§50. (jur.) m. h. t. hånd-

MDL.130. Feilb. || d. s. s. Forsætter. Bøgh. 30 Ung, der enten ligefrem har et retsbrud til

DD.1866.184.
2) (jf. foresætte b) f skriftligt ind-

læg i en retssag, (prokuratorer maa) Ingen
vitløftige indviklede Stævninger, eller for-

setter, skrive. DLJ—9—i0. smst.1—25—9.
Nørreg.Privatr. V.386.

3) (jf. foresætte 7; især tD) en af den
enkelte person efter overvejelse fattet
beslutning ell. plan for hans handlemaade,

hensigt ell. udføres med bevidsthed om, at
den nødvendigvis ell. sandsynligvis (ell. mulig-
vis) vil have et retsbrud til følge; forsætligt

(jf. (med) Overlæg samt I. Foragt/ Sal*
VlII.532. t efterfulgt af en inf. : i den hen-
sigt. Hvo som bruger nogen galne ind-
bildede Konster med Forsæt at ville for-

giøre og skade een anden. DL.6—1—10.

med frit forsæt, se fri. uden forsæt.
levevis osv.; hvad man har foresat sig; ao (l.br.) uden at have det i sinde ell. tilsigte

ogs. om selve den besluttede handling osv.

Oda) de meente, at de havde naaet deres
Torset (1819: Hensigt/ løftede de ankerne.
ApG.27.13(Chr.VI). jeg blir ved mit Forset,
og beder at hun maa blive min Hustrue.
Holb.Kandst.V.8. Hvo som har søgt at tage
en Qvinde med vold, skal straffes paa Livet,
omendskiønt hånd ej har fuldkommet sit

Forsæt. sa.iiJ.F. 7. spæde Børn og ufor-

det. *Uden Forsæt let hun vinder,
| Fast

hun binder alle Hjerter. PaL¥.FIJI.9^.
forsætlig, adj. [fmrisædli] (nu kun dial.

forsættelig. Holb.Vgs.(1731).III.5. Høysg.S.
323. Birckner.Tr.63. Feilb.). adv. d. s. ell.

(1. br.) -t ell. (t) -en (DL.6—7—18. Holb.
DE.11.198. VSO.). (ænyd. d. s.; fra mnt.
vorsetlik, jf. ty. vorsåtzlich; til Forsæt 8)
1) (især O, jf. dog Feilb.) om handling, (nu

nuftige Dyr kan ikke ved Overlæggelse 50 næs^n kun) forseelse olgn.: som udføres
og Raadslag fatte noget Forsæt. Høysg.S.
121. 'Ungdoms Drømme

|
Og Manddoms

Forsæt. Oehl.EJ.44. *det var hans Forsæt,
om Tyskerne vandt,

|
Han vilde det ej

overleve. Grundtv.PS.VII.35. Eøffd.Psyk.^
409. SaUVIII.532. (bibl.:) (Barnabas) for-

manede alle, at de med Hiertets Forsæt
skulde blive ved Herren. ApG.11.23. || ofte
i forb. m. adj. hånd havde et fiendsk for-

set (1871 : Sindelagj imod de Jødiske hor-
gere. 2Makk.5.23(Chr.VI). Eolb.Ul.1.9. at
sætte sine onde Forsætter i Værk. Oehl.
AG.153. han red afsted med gode Evner
og gode Forsæber. ECAnd.VI. 285. Han
havde de smukkeste og største Forsætter
(Brandes.E.114 : Projecter^ af Verden.5ran-

med forsæt; m.h.t. den spec. jur. bet. jf.
ovf. 1. 29. 'Hans fiender glemmer ej mod
hannem dem at egge,

\
Forsetlig Ondskab

ham mod dennem at tillegge. Eolb.Paars.
278. *Før han i Kircke gaar at giøre sine
Bønner;

|
Bedriver han en grov og en for-

sætlig Synd. sa.Skiemt.C8': (udtrykket:) At
gaae ham i Møde . . forestiller altiid Sagen
som en forsættelig Gierning. Eøysg.S.323.

60 I dette . . Svar ligger en heel Masse af

uforsætlige Misforstaaelser og forsætlige
Fordreielser.^'ei&.Pros.XSr. forsætlig Ska-
de. Lassen.A0.189.\\ som adv.: med forsæt.
Ager . . nogen forsætligen paa Mand, Qvin-
de, eUer Barn. nL.6—7—18. da fik hånd
meere at see, som jeg nu forsætlig skaaner
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ham for. Holb.KandestBr.XS'-. •min Synd
forsætlig ond ey var. Falst.Ovid.lO. De vil

dog vel ikke forsætlig handle imod Ska-
berens Bestemmelse. PAHeib.Sh.III.19a.
I Lidenskabernes stormende Hvirvel var
hun revet bort. Om forsætlig eller tilfæl-

digt: han tænkte ikke derover. DracAm.T.
258. 2) (nu kun dial.) om person: som (stæ-

digt) holder fast ved sit forsæt; urokkelig;
uforbederlig; halsstarrig, en forsætlig

Pebersvend (kan) i ingen Henseende und-
skyldes som Borger. Etc.VII.lOl. forsæt-

lige og halsstarrige Overtrædere. OeconT.
11.53. Feilb. Forsætlig^-hed, en. (nu 1.

br.) til forsætlig 1. En Forbrydelse ansees
altid mindre strafværdig, naar man ikke
med Grund kan tillægge den Forsætlighed.
VSO. Heib.(MO.). JJ&H. f -vi»« adv.

('forsættcligvis. JEPaulliJSB.8). [1] med for-

sæt; forsætlig(t). DL.1—4—27. galne og
uriimelige Folk, der ligesom forsætlig viis

ere hid komne for at giøre mig Fortred.
HM.Stu.III.l. EW.VL66. Bagges.L.1.90.

I. For-sætning:* en. (mods. H. Efter-

sætning^ 1) (log., nu næppe br.) et af de led

i en hypotetisk dom, der giver grundlagetfor
slutningen; præmis(se); forudsætning. Mor-
reb.II.260. den formelle Overbevisning om,
at en vis Forsætning medfører en vis Følge.
PMøll.II.227. 2) (gram.) bisæining (un&r-
ordnet sætning), der gaar forud for den over-

ordnede sætning (hovedsætningen). Madv.SU.
5. Mikkels.SproglS.121. se ogs. u. H. Efter-
sætning 2. 3) J" se u. n. Eftersætning 3.

II. Forsætnins« en. flt. -er. vbs. tilfor-

sætte (jf. Forsættelse u. forsætte^. 1) som
vbs. til forsætte, især i bet. 1.3. ^ : MU,Tekn
O. ^ : Under Nordostsiden af Hawaii har

i"
eg sporet stærk Forsætning NV. hen. St
3iUe. Gal.III.l 75. MKnudsen. Havets Natur-

lære.(1905).3.
|| f <iZforsætte l.s.vAph.(1759).

n(bogtr., nu næppe br.) til forsætte 2.2.

VSO. 2) (egl: det at sætte noget fast, fast-

gøre noget, jf. ænyd. forsætte, sætte fast,

samt ty. versetzen, versetzung i tilsvarende

het.) i forsk. spec. (fagl.) anv. (uden tilsva-

rende brug af forsætte^. 2.1) (fagl.) fyld-
ning af rakettens øverste ende m. fyrværkeri-
sager af særlig art ell. (især) konter., om selve

denne ladningsmasse. MilTeknO. Sal.XII.33.
XIV.870. 2.2) (tøm.) d. s. s. II. Forsats (og

Forsatsning;. Wagn.Tekn.531. LandbO.II.
219. 2.3) (fagl.) væg af planker, rammede
side om side uden at gribe ind i hinanden,
spec. benyttet som bagerste klædning i et bol-

værk olgn.Sal.UII.607.VIII.533.
Forsæts-, t ssgr. (nu næppe br. i rigs-

spr.) af Forsæt 1; d.s. s. Forsats-; fx. For-
sæts-blad (MO.), -dør (D&H.). -papir (Moth.
S151. MO.), -vindue (Levin. D&H).
forsætte, v. [fair'sæda] præt. -satte;

part. -sat. vbs. -else (VSO.; nu især i bet.

1.4: MB.1764.91. TjenesteregU7) ell. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s. (ogs. i bet. „sætte fast";jf.
II. Forsætning 2), fsv. forsåtia, forflytte, af-
hænde, jf. æda. (perf. part.) forsat (-saat),

foræ sat (sml. bet. 2.5), ødelagt, ruineret;

fra mnt. vorsetten, jf. ty. versetzen)
t) (j/. VI. for- 1^ sætte ell. anbringe

paa et andet sted end det oprindelige eU.

almindelige; flytte, føre, drive (noget)

bort fra dets plads (retning olgn.) og hen
til en anden. 1.1) (nu næppe br. i rigsspr.)

i al alm. (bagvaskelse) haver bevæget (1871

:

styrtet^ mange, og forsat (1871 : drevet^
10 dem fra et folk til et andet. Sir.28.15(Chr.

VI). forsette . . træer. Moth.S149. B (dial.)

m. h. t. overnaturlig virksomhed (trolddom)

:

mane (noget) et sted hen. (præsten) forsatte

(bjergmaixa^n) ned i Sumpen. Krist.JyF.
VIJ.9. i M. Slesvig forsættes ilden, når
man har set et sted i forbrand . . i et træ
el. en sten. Feilb. H uegl., m. h. t. forandring
ved tankens, fantasiens hjælp: hensætte.
der er vist mange Characterer, som Dig-

20 teren hverken kan skildre nøie eller stærkt
nok, uden at forsætte dem i Tilfælde, i

Situationer, som man neppe faaer at see
uden paa Vrent. Ew.VI.55. Lader os for-

sætte os halvandet Aarhundrede tilbage i

Tiåen.Ør8t.II.40. 1.2) (nu vist kun fagl.)

m. h. t. forholdet ml. fiere sammenhørende led

(af et hele): forskyde; ombytte. Der kan
vel findes den (sætning) iblandt, som or-

denen nogle snese gange kan forsættes i,

30 meningen og sproget u-forkrænked.Bøys^.
AG.160. B (fagl.) anbringe to rækker af
ting over for hinanden saaledes, at en ting

i den ene række er lige over for et mellem-
rum i den anden række (i forbandt); især

i perf. part. Piggene i en Række ere for-

satte for Piggene i den næste. LandmB.I.
644. 1.3) (jf. bet. 2; H ell. ^) om vind eU.

strøm: føre noget bort fra den oprin-
delige eU. rigtige retning, m h. t. projek-

40 til: MilTeknO. især: ^ føre (et skib) ud af
kurs (oftest i pass.). Moth.Sl49. jeg kunde
letteligen rage der i Fare, blive af den
stride Strøm forsat langt ud i Havet. Bo-
binson.I.214. Scheller.MarO. 1.4) (emb.) for-
flytte (en embedsmand, især militærperson)
til tjeneste paa et andet sted ell. i en anden
(embeds-, tjeneste-)afdeling (uden derom frem-
ført ønske ell. ansøgning fra vedk.). en Of-
ficier i den norske Årmee kan forsættes

50 i (nu: til^ den danske. MB.1765J225. Ørst.

VIII.102. Naar i Italien en Museumsem-
bedsmand forsættes til Syracusa eller en
Universitetslærer til Palermo, betragter
(man) det, som sendtes han i Forvisning.
Brandes.XI.116. Tjenesteregl.27 . 1.5) (1. br.)

bringe, hensætte i en anden tilstand,
(de) forsatte ham om Natten i Kramper
ved dyrisk Magnetisme.Ørsf.LSi. vor egen
lykkelige Kjærlighed forsatte os i en Til-

60 stand, som Digterne betegne ved det Ud-
tryk „paradisisk". .SZic^./L 65-3. (profeten)
har ikke forsat sig i (sin ekstatiske) Til-

stand ved noget ydre Middel. JohsSteenstr.

H.224. 1.6) t pantsætte, vel maa Ejeren
i Nøds Tid den aarlig Indkomst paa vis

Tid forsette for den Gield hånd siden Stam-

V. Rentrykt *U 1923 60
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husets Oprettelse giør. DL.5—2— 65. vAph.
(1759). jf. VSO.

2) (jf. VI. for- 2) om urigtig ell ødelæg-
gende virksomhed. 2.\) (sj.) sætte (noget)

paa forkert plads (især: saa at det ikke

kan findes; jf. II. forlægge 2). han anvendte
sin Sporsands til at finde Bøger, som ikke
fandtes paa deres rette Plads, men vare
forsatte. Bruun.E.57. overf.: han (fortæller)

falsk . . udelader Omstændigheder, for- i'o

sætter dem. Wand.G.637. 2.2) (hogtr.; nu
næppe br.) sætte (en linie, et ord osv.) galt.
Moih.Sl55. At forsætte Bogstaverne i et

Bogtrykkeri. VSO. han har forsat denne
Ume.D&H. 2.3) f m. h. t. led (fod): for-
stuve; forvride, den, der har forvriet
en Seene, eller forsat en Fod, fornemmer
strax Smerte deraf. Eilsch.F.59. 2.4) f an-
sætte for højt i vurdering (pris, skat
osv.). forsette . . én i skat. Moth.SléO. alle 20

Amtmændene udi Norge (blev) anbefalede,
at tilholde Undersaatterne . . ikke at maat-
te forsætte . . deres Vares Friis. Slange.
ChrIV.787. Den Bonde er forsat i Skatter,
Landgilde, Hoveri. VSO. 2.5) f sætte over
styr; øde(lægge); forøde, forsette . . sin

helbred. Moth.SléO. E. U. skulle være Ad-
miral paa Skibet Lilien, som hånd siden
paa Reysen forsatte og tabte.Slange.ChrIV

.

150. Den Karl har forsat mange Penge io

ved et liderligt Levnet. VSO.
3) (ofte i forb. m. meå) blande et stof

m. noget andet for at forandre det,
dæmpe dets virkninger osv. 3.1) (nu sj.)

tilsætte et stof et andet stof; sammen-
blande, -sætte (to stoffer). Den Maler for-

staaer godt at forsætte Farverne. VSO. At
forsætte Kobber med Tin. MO. D&H. jf.

f: (beretningen) er saa maver, at man der-

af aldeles ikke kand forsætte nogen hi- 40

storie.Holb.DNB.557. || især m. h.t. væd-
sker: opblande (med en tilsætning af); for-
tynde; spæde. Moth.S149. Vand hvormed
de . . kunde forsætte deris Yiue. Phønixb.
FM.1737.Nr.7.6. Er Lakken vel tyk, naar
den skal bruges, da fortyndes den ved .

.

at forsætte den med . . Terpentinolie.it/i2.

1837.170. Brændeviinsbr.27. || oftest i perf.
part.: forsat med, med en tilsætning af;
blandet med; sammen med. Vitriolum album 50

(med) Camphora forsatt. KSelskSkr.II.421.
Floden (0: regnvandet i gaderne) steg for-

sat med Gaardenes brunlige Tilløb. Troels

L.I1.49. m. h. t. mad: den gamle Madam
P. regalerede os med Gaaseragout forsat

med Honningkage. CHHolten.0.136. Fich.
D.81. overf.: næsten ethvert alsidig dannet
Sprog har været meer eller mindre forsat
med fremmede Orå.MIIamm.FremmedeOrd.
I.(1848).ll. Kierk.XIII.565. 3.2) (nu næppe w
br.) ophæve ell. dæmpe noget ubehage-
ligt ell. de uheldige virkninger af no-
get V. hj. af noget andet; m. h. t. (virk-

ningen af) mad ell. nydelsesmidler: Holb.
MTkr.252. Man æder for meget, men drik-
ker Gaffe til at forsette Maden, Thee til

at forsette Caffeen, Brændeviin til at for-
sette Theen; hvorved skal nu Brændevi-
nen forsettes? EPont.Men.II1.382. i videre
anv. m. h. t. noget absir. : Vil Monfrere ikk&
have et Glas Brende-Viin at forsette dend
iver med.Holb.llJ.V.9. (en god høst) for-

satte dend Frygt, Landet bar for dyr Tiid
og Qvægets Døds-Fald. Slange. ChrIV.46^
VSO.
4) hindre i udvikling, fremgang

f

lykke( følelse) olgn. 4.1) (især CP og dial.)

i udtr. forsætte i væksten olgn., hindre
i at vokse; standse i væksten; sætte tilbage i

vækst. Slige unge Følle og Heste . . for-

settes udi deres Vext og Styrke. OecMag.
111.351. Grundtv.SS.I.319. Hans venstre
Arm blev sat daarlig sammen . . og blev
derved forsat i \æxten.ThomLa.F.210.
Ditte var ikke stor efter sin Alder, de
strænge Kaar forsatte hende i Væksten.
AndJSx.DM.162. 4.2) (dial.) part. forsat
brugt som adj.: overvældet, skadet, for-
kuet af modgang, for strengt arbejde olgn.

MDL.130. Feilb. ofte i forb. forsat i det:
Han er forsat i det, siges (om) den, som
er saaledes sat tilbage eller forknyttet i

sine Omstændigheder, at han ikke kan
komme ud deraf. VSO. Du er nok bleven
helt forsat i det (om en, der har faaet for
stor portion mad). Kværnd.
rorsætteli^, adj. se forsætlig, for-

sættelig-vis, adv. se forsætligvis.

For-sætter, en. {til sætte for) ma-
skindel, hvorpaa arbejdsstaalet paa en værk-
tøjsmaskine, viær drejebænk, er fastspændt ell.

støttes (jf. Forsæt i, I. Forlægger 2). FE
Friis.KA.51. Hannover.Tekn.220. -sætte-
Tindne, et. {til sætte for; j/. Forsætsvin-
due; bygn.) rf. s. s. Forsatsvindue. Gnudtzm.
Husb.227.
forsede, v. [fmr'sø'da] -ede. vbs. -else

(vAph.(1759). Rahb.E.II.303. MO. Saaby.'')

ell.(nul.br.)-ning (vAph.Chym.1.458. VSO.
('it. Forsødelsej^. {ænyd.d.s.; til sød, jf. VI.
for- 6.2 sami fi/. versiissen ; sw^. forsukre) 1)

(l.br.; jf.: „bruges kun fig.** Levin.) (ved
tilsætning af søde stoffer) give noget en sø-

dere smag; søde. vAph.Chym.1.458. for-

søde Vinen, Maden, med Sukker, Honning.
VSO. Larsen, billedl. (jf. bet. 2): *denne
Draabe, o, selv den har Sødme:

|
Forsødet

er den med min Frelsers Blod. Grundtv.
PS.IV.500. sa.SS.IV.382. 2) GJ overf.: gøre
mildere, behageligere olgn. 2.1) (nu 1. br.)

m. h. t. oplevelse, kaar olgn. man skal for-

søde sine Moerskaber, ved at fortiene dem.
Rahb.Tilsk.l798.658. \\ især m. h. t. besvær-

ligheder, sorger olgn.: gøre lettere at bæ-
re; mildne; formilde. Holb.Skiemt.D7':

*De giftige Lyster hånd (o : Jesus) døder,
|

Og Korset saa liflig forsøder. Brors.ll. et-

hvert Vanheld blev mig meer end forsø-

det ved det Haab, at kunne fortælle det

i sin Tid. Ew.VllI.49. jeg glæder mig
til at forsøde min Eensomhed med denne
unge Mands Selskab. Gylb.NovelJI.174. jf.
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bet. 1: Bitterheden mod Samfundet forsø-

dedes. Schand.TFJI.269. 2j2) m. h. t. tids-

rum:gøre behageligt, glædefyldt, mun-
tert olgn. *(hun) Lindrer ham de mørke
Dage,

I
Og forsøder ham de fro. RahbJPoet

F.I.16. Swinburne's inderlige Beundring
forsødede de sidste Aar af Oldingens Liv.

Brandes.V.450. ofte i /br&. forsøde livet:
Moth.Sl023. Ew. V.305. gjensidig skulle (vi)

forsøde hinanden hivet. Monrad.BVJ61.
Forses:, et. [fmr'sø'q] EøysgAG.dO. flt.

d. 8. ell. t -€ (Eolb.EpJ V.83J. (vbs. til for-

søge (1); jf. /y. versuch; 8»j i. Forsøgelse)

1) virksomhed, som man udfører uden
i forvejen at kende (alle) vilkaarene
derfor ell. muligheden for dens (rette)

gennemførelse, og hvorved man har til

formaal at udnytte de muligvis gun-
stige vilkaar ell. (jf. bet. 2) at lære vil-
kaarene, muligheden ell. sine egne ev-
ner at kende ell. at se, hvad resultatet
vil blive; ogs. (især m. fig. paa^ paabe-
gyndelse af ell. tilløb til en saadan virk-
somhed, gøre et foTség. MothSlOi 6. 'for

dristige Forsøg
|
Jeg ud paa Dybet prøved

(o: under svømningen). Oehl.E.K.133. efter

et saadant mislykket Forsøg . . bliver et

nyt Forsøg vanskeligere. GoZ(fscÅr».^j7.J.

6.^. Efter den danske Straffelov straffes

Forsøg altid med en . . mindre Straf end
. . hvis Forbrydelsen var blevet fuldbyr-
det. SaZ.*7JIJ.o35. det er et forsøg værd
(Feilb.), (nu 1. br.) det kommer an paa
et forsøg (Holb.TybJV.5. VSO.) ell. (nu
næppe br.) det er om et forsøg at gøre
(Moth£1026), det er værd at prøve paa (at

gøre), famlende forsøg, se famle sy.7.2i".

de første Forsøg ere i alle Ting ufuld-
komne. JSrieed.FJiI.358. (^\^ielandt har)
skrevet den første originale danske Tra-
gedie (som kun har) Fortjenesten af at være
et første Forsøg, men Wielandt var netop
de første Forsøgs ^iimd. Stolpe.D.III.4. for-
søg paa ell. (nu 1. br.) til (at gøre) noget:
de (blev) ved at giøre nye Forsøg paa at

komme ind. Etc.Vl.13. ethvert Forsøg til

at bøie ham efter hendes VUlie (strandede)

paa hans urokkelige Yasthed.Winth.VlII.
12. Efter nogle tidligere Forsøg til at kaste
mig over Ende, kom bemeldte Svaghed
endelig for X\\ot. PVJac.Breve.26. midt i

Forsøget paa et Smil rallede der en Taare
ned ad hendes Kinder. Ponf.iP. FJJJS6.

t sætte et forsøg paa, gøre et forsøg
paa; forsøge (1). Mall.SgE.91. PAEeib.Sk.
IL 200. ('antage en olgn.) paa forsøg,
(nu næppe br.) for at pr»ve hans duelighed

osv.; paa prøve. Moth£l026. Eøysg.S.124.

2) spec. (fagl.): en (især i videnskabeligt

øjemed foretaget) handling m. det formaal
at erfare, hvad der vil ske under visse givne
betingelser; (videnskabeligt) eksperiment.
AWEauch.(1799).4. De Forsøg, der tjene
til at vise Vandets Opløselighed . . har
jeg første Gang seet anstillede af ham.
Eauch.MfBJ300 (jf. anstille sp. 718^). Ex-

perimenter og Forsøg i den naturlige "Ma.-

gie.Kierk.VI.88. den umaadelige Mængde
Forsøg, som efterhaanden er gjort for at

lære Stoffernes kemiske Natur at kende.
VUkEasm.VU.48. || ogs. konkr., om den
ell. de ting, hvormed der eksperimenteres. En
Glastragt overbindes med Filtrerpapir og
fyldes med fngtigt Savsmuld, hvori der
. . lægges Ærter , . Hele Forsøget stilles i

10 Mørke. NaturensV.1915.134.
3) resultatet af Forsøg i; isæi- som be-

tegnelse for et litterært arbejde for dermed
at betegne det som ikke helt fyldestgørende

ell. tilfredsstillende, som det første i sin art

olgn.; ofte m. præp. i ell. paa eU. (nu sj.)

til (særlig i bogtitler): Methodisk Forsøg til

en fuldstændig dansk Syntax. Eøysg.fbog-
titel.1752). Forsøg i de skiønne og nyttige
Videnskaber, (bogtitel.1 761ff.). et Forsøg til

»Ludvig XL mstorie.FrSneed.1.380. Kil-

derne til Sakses oldhistorie . . Forsøg på
en tvedeling af kilderne. AOlr. (bogtitel.

1892). I (efter eng. essay, fr. essai; nu kun
m. overgang til fvreg. gruppe) (kortere) af-
handling; essay. (Popes) ypperlige Forsøg
om Mennesket. £ir.KJ.33. Om de fynske
Malere har jeg . . offentliggjort kortere
Forsøg. J VJensJL.7.
for80s:e, f. ffmr'sø'qa] -te. vbs.-t\it(8.d.)

i) ell. t-niag (VSO. u. Forsøgelsej, J/". Forsøg.
{glda. forsøke, forsøge (Brandt.BD.II. 77.

Eimkr.), /sr. forsokia; efter mnt. Yorsoken,
ty. versuchen; grundbet. (jf. VL for- 6): søge

mod et bestemt maal; jf. forsøgt)

1) m. h. t. frivilltg handling med et

bestemt formaal. (de forsk, underbetyd-
ninger griber paa mange maader ind i hin-

anden), l.i) (nu sj.og vist kun m. overgang
til bet. l.i) gennem iagttagelse (sansning) eU.

40 oplevelse stræbe at faa klar bevidsthed om
den egl. beskaffenhed af noget; undersøge;
prøve; (søge at) lære at kende, efterdi
andre ere saa flittige, da forsøger jeg
(1819: vil jegprøve^ og eders kierligheds
oprigtighed. 2 Cor.8.8 (Chr.VI). Forsøger
(1819: Ransager^ eder selv, om I ere i

troen, prøver eder selv. smst.l3.5(Chr.VI).
forsøge (o: „smage paa") vin, mad. Moth.
S1025. (De kan) vælge, paa hvilken Maade

50 De selv ville forsøge, om jeg svarer til

Deres Formodning. JSneed.lI.48. Manden
(fik det) Indfald at forsøge P. i Henseende
til hans Styrke i Sproget. PAEeib.VS.102.
naar det (kommer) til de Prøver, hvori
Troen forsøges, da forvirres (mange).
Mynst.Præd.'''/il848.7. »Uskyldighed, jeg
kiender den,

| Jeg har forsøgt den, denne
Uskyld; har | Afstreifet hvert et løiet

Klædebon. Eauch.DV.UI.143.Vi f forsøge
60 verden ell. forsøge sig (Moth.Sl02o),

se sig om i verden; lære verden at kende (jf.
u. forsøgt 2). han haver forsøgt Verden
og giort Udenlandske Bejser. Eolb.EpJV.
40. 1.2) foretage en vis handling med
ell. over for noget for (gennem iagttagelse

osv.) at fastslaa et vist resultat m.h.t.

60*
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vedk. tings (osv.) beskaffenhed, især brug-
barhed, tilfredsstillende beskaffen-
hed olgn.; gøre (et) forsøg med. Da sag-
de Daniel til (hofbetjenten): forsøg dog
med dine Tjenere i ti Dage . . Og han
adlød dem . . og forsøgte det med dem i

ti Dage. Og efterat ti Dage vare til Ende,
viste det sig, at deres Udseende var smuk-
kere. Dan.I.i^. jeg vil forsøge at knibe
mig i Armen. Holb.Jep.II.l. Du glemmer lo

vel ikke ganske at gaa i Kirke? Jeg sy-

nes, Du skulde forsøge de forskellige
Prædikanter. iV^aws.i^Æ.e. Den Rolle, han
nu forsøgtes i . . var ogsaa tidligere spil-

let af Rosing. RNeiiendam. Scenen drager.

(1915).62. vil De ikke forsøge denne kage?
|

m. overgang til bet. 1.4: jeg er gammel nok
til at forsøge Krigen . . jeg vil lære at

vorde (landets) Forsvarer. Sams.1.8. for-
søge lykken ell. sin lykke, se Lykke. 20

II
forsøge sig (i ell. som noget), prøve,

om man har evne til noget, egner sig til no-
get, (kunstens) Dyrkere forsøge sig i for-

skiellige Retninger. Mynst.BlS.II.385. (han
besluttede) at forsøge sig i Verden og vinde
, . Navnkundighed. Hrz.D.IV.241. Thomas
havde ingen Lyst til at forsøge sig som
Danser. Schand.TF.II.131. Han havde for-

søgt sig i komiske Roller paa Dilettant-
Teatre. ^j-an(ies.IJJ.i45. jf: man læner sig å)

tilbage mod Puden — og forsøger sig selv
i et Smil (o : forsøger at smile). Drachm.
HI.193.\\f anstille forsøg (2); eksperi-
mentere. Eilsch.Term.35. 1.3) (O, nu især
bibl.) bringe en person i en vanskelig situa-

tion (ubehageligheder, fristelser olgn.) for at

t/ive ham lejlighed til at vise sin egl. karak-
terbeskaffenhed (og faa ham til at handle
derefter); sætte paa prøve; udsætte for
fristelser; friste. Herren Eders Gud for- 40

søger Eder, at han vil fornemme, om I

elske Herren. 5Mos.l3.3. dette sagde (fari-

sæerne), for at forsøge (1907: friste^ ham,
at de kunde have noget at anklage ham
for. Joh.8.6. St. Birgitte . . havde paataget
sig en Staaders Skikkelse for at forsøge
hende. Holb.Bars.II.8. Christus forsøges i

alle menneskelige Prøvelser. Kierk.IV.34S.
Lader os forsøge (Chr.VI: forhørej ham
med Haan og Piinsel, at vi kunne . . 50

{)røve hans Udholdenhed. yisd,5.i 9. 1 alvor-

igere Modgang havde Livet ikke forsøgt
ham. Pont.LP.VII.77. 1.4) bruge noget (en
ting, evne olgn.) som middel til opnaael-
sen af et tilsigtet resultat, men uden sik-
kerhed for den heldige fuldførelse af
virksomheden; gøre (et) forsøg med. jeg
har forsøgt alle Midler til at stille Nep-
tuni Vreede, men Bønner, Offringer, alting
er forgiæves. Holb.Ul.IV.l. (jeg) vilde for- 60

søge al min Overtalelse. Ew.VlII.32. uag-
tet hun forsøgte alle de Nøgler i sit Knippe
. . saa fandtes der ingen, der aabnede (por-
ten). Hauch. IV. 369. vi skal forsøge alt.

Ludv. 1.5) paabegynde en vis virksomhed,
anstrenge sig for at udføre noget, uden

sikkerhed for den heldige fuldførelse,
men med ønsket om at benytte de mu-
lig gunstige vilkaar paa bedste maa-
de; gøre forsøg paa. (især m. inf. ell. vbs.

som obj.; ofte, især m. stærkere fremhævelse
af iisikkerheden ell. ufuldendtheden, i forb. m.
præp. paa^. Jøderne (greb) mig i Templet
og forsøgte at slaae mig ihiel. ApG.26.21.
en forsøgt Misgieming. Baden.JurO.I.168.
endeel (satte) Livet til, da de vilde for-

søge Overgaugen. Molb.DH.II.255. hvad
nj^ede det at forsøge paa at glemme.
Pont.LP.VIL186. „Hvad staar De og fun-
derer over, Gabel?" . . I Tonen laa der
noget forsøgende storsnudet (o: et forsøg
paa at være s.; jf. forsøgsvisj. ThitJens.j.
125.

II (jf. bet. 1.2) m. spørgende bisætn. som
obj. : foretage sig en virksomhed for at under-
søge visse muligheder, søge at opnaa et vist

resultat. *ei tilfreds paastaaer han at for-

søge,
I

Om I maaskee vil føie ham. Ew.
V.169. Jeg vil forsøge, (forsøge paa,) om
i'
eg kan skaffe dem Plads. VSO. I den
:orte Tid vilde jeg forsøge hvad Flid og

fod Villie kunde lære mig. Gylb.(1849).
X.158.

2) (nu næppe br.) m. h. t. ufrivillig
handling uden forestilling om formaal:
erfare (I.1); faa at føle; mærke, jeg
har forsøgt, at Marren ridder mig . . saa
tit jeg overlader (o: overfylder) min Mave
om Aftenen. Holb.UHH.1.5. Over saadan
Erke-Biskoppens u-venlige Adfærd un-
drede Kongen sig ikke meget, saasom
hånd . . tilforn haide forsøgt hans Modt-
xilligheå. Slange.ChrIV.681. ethvert Men-
neske (har vel) forsøgt, at en eller anden,
hidindtil glemt. Barndoms Erindring, er
fremtraadt, som et Syn fra en forsvundet
Tilværelse. HegermL.DFort.203. (hunden)
føler sig ilde tjent med hans kælne Nær-
men, da dens Tæer gærne maa forsøge
Vægten af hans Elefantfødder. Pilfø/LI.,9(56.

Forsog^else, en. flt. -r. {glda. d. s. (Mand.
79. Kalk.I.717)) vbs. til forsøge. 1) (bibl.) til

forsøge 1.1 (og 1.2): undersøgelse; prøve.
Dersom du vil skaffe dig en Ven, da
skaf dig ham ved Forsøgelse, og betro dig
ikke strax til ham. Sir. 6. 8. Eders Troes
Forsøgelse (1907: Prøvej virker Stand-
haftighed. Jac.i..3. 2) (bibl.) til forsøge 1.3:

hjemsøgelse; plage, du skal komme ihu,

hvad Herren din Gud gjorde ved Pharao
og . . de store Forsøgeiser, som dine Øine
saae. 5M0S.7.19. smst.4.34. jf.: maaske Du
netop trænger tU mange Dj ævleforsø-

f
eiser og mange Fristelser for at faa

in Tro prøvet. VBeck.LK.L418. 3) (jf for-

søge 1.4-5; nu sj.) d. s. s. Forsøg 1. (gud satte)

en Prøve paa de nye skabte Creature,

for at see, hvorledes de denne fri Villies

Gave vilde bruge. Forsøgeisen viser, at

det ikke var forud seet. Holb. Ep. IV. 81.

Høysg.S.329. VSO. *noget slibrigt Sted,

som Attraa vakte . . |
mod nogen altfor tid-

lig Art Forsøgelse. Drachm.DJ.1.26. Feilb.
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Forsegs-, t ssgr. af Forsøg, især(fagl.)
til het.2', af de mange ssgr. (næsten alle subst.

og fra sidste halvdel af 19. aarh. eU. senere;

jf. dog -visj er udeladt -anstalt, -kommis-
sion, -laboratorium, -mark, -objekt, -plan,

-række, -skole, -skydning, -teater, -virk-

somhed, -væsen ofl. -dyr, et. dyr, der an-
vendes ved zoologiske eU. anatomisJce eksperi-

menter (dyreforsøg). NatTid.^/sl907.M.Till.
l.sp.4. -kanin, en. egl.: kanin, der an-
rendes som forsøgsdyr; nu iscer (ofte spøg.

ell. spot.) overf. : person, med hvem der an-
stilles forsøg, med hvem man forsøger noget
nyt olgn. han har ikke Lyst tU at gøre sig
selv til Forsøgskanin for socialpolitiske

Eksperimenter. GBang.S.33. 12 medicinske
Studenter meldte sig frivUligt som „For-
søgskaniner". Sundhed8tid.1917.107. „pæda-
gogiske" Forældre (faar) altid . . mere
eller mindre umulige og forkvaklede For-
søgskaniner ud af deres Pi.Vk.oxix.KnvdPouls.

U.24. -leder, en. (jf. -station^. LandbO.II.
218. Krak.1921.1.139. -lab, et. [1] (sport.)

dels om løb for ganske unge heste, dels alm.
benævnelse for et af de første løb i et meeting.
Vædløb.24. IdrætsB.II.819. -melle, en.

spec: mølle, hvormed der anstilles forsøg an-
gaaende vindkraften. OpfB.^III.349. Pont.
LP.VIII.97. -station, en. institution, der
har til opgave gennem praktiske forsøg at

afgøre spørgsmaal af interesse for en erhvervs-

gren (fx. landbruget). MøUH.II.207. Sal.''

VIII.533. GJ -vis, adv. [1] for at forsøge
(iscer i bet. i.*-5); som et forsøg; paa en for-
søgende maade. ENClaus.Tale.(1843).12. Han
lagde forsøgsvis Armen slapt om Livet
paa hende. Hun skød den nænsomt fra sig.

Schand.BS.98. Buris fortalte i bitre og for-

søgsvis humoristiske Vendinger, at han
var melankolsk og ked af Livet. JVJens.
DJ207.

GJ forsegt, part. adj. [fmr'søgd] (glda.

d. s. (Mand.23); egl. part. af forsøge; nu
1. br.) t) (jf. forsøge 1.3; især relig.) som
har gennemgaaet (haarde) prøvelser;
(haardt) prøvet, (ofte m. præp. i), en
Ypperste-Præst . . som er forsøgt (1907:
fristet^ i alle Ting. Hebr.4.1o. *Han staaer
blandt dem, der slog en Kreds

|
Om ham,

den haardt Forsøgte. Holst.IY.128. en For-
søgt, der bestod i Prøven. Kierk.YIII.
366. en Mand fuld af Pine og forsøgt
i Sygdom (Chr.VI: og som havde for-

søgt sygdom). Es.53.3. 2) som har samlet
sig (mange) erfaringer ell. kundskaber; er-
faren (1.1-2); dygtig, (ofte m. præp. i).

vise og forstandige og forsøgte Mænd af

Eders Stammer. oMos.1.13. Høysg.SJ.51. H.
havde de forsøgteste Mænd . . tU at stride
hos sig. Sams. 1. 40. 'Skibets Mandskab,
haardføre Folk og Alle forsøgte. iTrz.Z).!.

78. Faust, der var saa forsøgt i Viden, saa
forfaren i Kundskab. Brandes.II.299. smst.
IV.89. jf.: Denne vel-forsøgte Skole-
Mands Tanker. EPont.Men.III.374. || for-
søgt i verden, (nu næppe br.) som har

verdenserfaring (jf. forsøge 1.1 slutn.). Moth,
S1028. Min Fader var i mine Øine . . ædel,
dannet og forsøgt i Verden. Gylb.(1849).
X.123.

II
ordspr. (nu næppe br.): forsøgt

mand er god at gæste (jf. erfaren sp.49P^).
Mau.lJ.80. Biehl.DQ.II.409. VSO. jf. : for-
søgt Mand veed hvad Verden giver. Jnflr.

EM.III.7o.
\ forsale, v. [fiDr'sø'la] tilsmudse (m,

10 vaadt snavs, „søle"); tilsøle, jeg blev saa
forsølet fra øverst og til nederst, at man
ikke kunde see, hvad jeg var af, for det
rene Snans. Rahb.Tilsk.1799.374.
forsalve, v. [fmr'søl'va, dagl. -'søl'a}

-ede. vbs. -in)ing (s. d.). {ænyd. d. s.; af VI.
for- 6.1 og Sølv; jf. ty. versUbem) 1) (iscer

fagl.) belægge ell. overtrække (ved gal-
vanisering olgn.) med et tyndt lag sølv
(ell. sølvagtigt stof); ogs.: pryde med sølv-

20 indlægning. De Guder, som ere af Træ
og forgyldte og forsølvede. Bar.6.58. et
fiirkantet, forsølvet og forgyldt boord.
JJuel.67. 'Dette Qvegsølv kan forsølve
selv det dnnklesteMetal. Hauch. Denbaby-
loniskeTaambygning.(1830).42. Christ.Kemu
153. P i udtr. forsølve en pille (nu L
br.; jf. forgylde sp.500*^). Apothekeren
forsølver undertiden sine Piller. KSO. overf.

^

m. h. t. stikpille: besmykke; afdæmpe, smst.

30 *ved Versets Harmonie . . | Jeg skal erstatte

det Rhapsodiske . .
|
Men fremfor Alt, ved

Melodien
|
Forsølve Pillen, der maaskee

er i'en.Erz.D.III.72. D&H. 2) 03 Ulledl:
give udseende, skær af sølv. Rhinen,,
som, forsølvet af Maanen, glimrede med
ubeskrivelig Fragt.Bagges.DVJX.310. nat-
lig Riimfrost har forsølvet Mark og Skov.
Blich.(1846).V11.84. Dagen gryede . . Nede
i Sænkningen laa Engene forsølvede af

4alL)xiig.JVJens.EF.127. Forsalver, en.

(fagl.) person (arbejder), der giver sig af w.
forsølvning. DagNyh.^l\\1912.2.sp.l. For-
SBlvning:, en. (f Porsølving. VSO.). (iscer

fagl.) vbs. til forsølve 1: Moth.S1030. VareL.
(1807).1.352. OpfB.UI.394. || konkr., om det
overtrukne lag af sølv. Al Forsølvningen er
nu slidt af Beslaget. VSO. e. br.

forsamme, v. [fmr'som'a] -te ell. f -ed&
(DL.4—2—3. Holb.Vgs.1.3. CPRothe.MQ^

50 11.455). vbs. -else. (glda. forsym(m)e, for-

søme (Dyrerim.5.10. Mand.69. KalkJ.717);
efter mnt. vorsumen (nt. versiimen^, jf. ty^

versåumen (se Seip.L.II.30); af mnt. su-
men, ty. såumen, opholde, nøle; vistnok besl..

m. summe (sig))

1) •\ opholde (forlænge); holde tilbage;
(for)sinke. 1.1) Skibet (skal) ikke blive
beliggendis og forsømmis.i)L.4

—

1—35. jf.:
dersom Skipperen ikke er reede, naar Da-

60 gen er kommen efter deris . . Contractis
Lydelse, og Kiøbmanden derover bliver
forsømmet, og ikke fik sit Gods i Marke-
det. smsA4

—

2—3. t.2)tladesigforsøm-
me (Holb.DH.1.684. sa.Kh.80) ell. forsøm-
me sig, nøle; tøve; holde sig tilbage, (kun
i forb. m. en nægtelse). Forsøm (1871 : Und-
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drag^ dig ikke fra en god dag, og lad en
god begierligheds deel ikke gaae dig forbi.

Sir. 14. 14 (Chr. VI). jeg forsømmede mig
ikke at tage hans store Pung i steden for

min. Holb.Tyb.IV.12. *De brave Mænd sig

ei forsømte nogenlunde, | Men hastede,
og kom det snareste de kunde, ^rffoni.
PM..142. *Naar Herren saar sin gode Sæd,

|

Sig Fjenden ej forsømmer. (rrwndfø.PS./IJ.
66. Heib.Poet.VIII.?0.

2) undlade at gøre ell. tage vare paa
noget, som ligger inden for ens pligtomraade.

2.1) undlade at vise (noget) den fornødne op-
mærksomhed, især: omsorg, pleje olgn.; van-
røgte.

II
m. tings-obj. om nogen . . forsøm-

mer sine Studeringer. i''ororiw..V8i[707.^5.

(en) Dagdriver til Mand, der saaledes for-

sømmer sit Huus, og lader Hustrue og
Børn lide 'Nøå. Holb.Kandst.II.2. naar jeg
skal slaae mig til Læsning, forsømmer jeg
mit Handværck dermed. sms^.J. 4. denne
Part af Natur-Læren er blevet forsømt og
forsømmes endnu (o: af videnskabsmænde-
ne).Kraft.(KSelskSkr.ni.289). *Jeg syndet
haver mod Himmel og Jord, | Foragtet
dit Bud og forsømt dit Ord. Grundtv.SS.
V.562. Efter Reformationen forsømtes ikke
Sproget, men opdyrkedes netop. MO.T.lix.
i det Hele taget forsømme de fleste Men-
nesker hertillands . . deres Udvortes. Gylb.
Novel.II.140. Pigerne forsømmer din Kak-
kelo'vn..Schand.VV.121. part. forsømt brugt
som adj. : Intet var dyrket rundt omkring.
Alt forsømt, overladt til sig selv. Drachm.
TJB.28. De forsømte Hjul peb, mens de
drejede sig om Akserne. iV^Syends.H.SS.

J|
m. person-obj.: ikke tage sig af (paa til-

børlig maade; især m. h. t. børns pleje og op-
dragelse). *lad (gud) giøre hvad hånd vil,

|

Hånd kand dig ey iorsømme. Brors.200.

uagtet han ofte forsømte sine andre Ele-
ver, saa gjorde han sig dog aldrig skyldig
i nogen Forsømmelse med Hensyn til mig.
Hauch.VII.402. *ingen Angrende hun døm-
mer,

I
ingen Stakkel hun forsømmer. Bich.

1.85. Hendes Mand . . havde altid forsømt
hende. Schand.IF.?6. part. forsømt brugt
som adj.: *Du (o: et barn) var ynkelig for-

sømt . .
I

Bliv heri jeg skal en god Op-
dragelse dig give. Heib.Poet.X.142. (en) af

Naturen begavet, men af Lykken forsømt
theologisk Candidat. Gylb. III. 100. Hvad
skal jeg fange an med det lange Menne-
ske, der efter al Rimelighed er skrække-
lig forsømt? Eostr.ML.43. Drachm.E0.42.
Foreningen af 1837 til forsømte Børns
Frelse. Krak.l921.1.134. 2.2) m. obj., der be-

tegner virksomhed (pligt): undlade at ud-
føre (jf. efterlade 2.2^. (bisperne skulde) in-

tet af alt det forsømme, eller efterlade
som . . sagt er (om visitatser). DL.2—17—9.
Disse Ting (o: at give tiende) burde man
at giøre, og ikke forsømme de andre.Ma^A.
23.23. Naturen har intet forsømt hos mig
(9: jeg er godt begavet). Holb.Tyb.III.7. en
Bondepige . . forsømte sit Arbeide for at

staae og gabe paa hans Narrestreger. Ew.
VI.153. enhver . . der forsætligviis forsøm-
mer denne Pligt, synder . . imod Naturen.
Bagges.L.1.90. da han Intet havde at for-
sømme dermed (o: intet andet (vigtigt)

havde at bestille), fulgte han med Momme.
Schand.F.267. sa.IF.339. i Dag kom han
for at oprette det forsømte. ^afc/.FF.
23. talem. (jf Matth.23.23 ovf): Det Ene

10 skal gjøres og det Andet ikke forsømmes.
Mau!2971.

||
(især fS) m. inf. som obj. for-

søm ikke at give Almisse. Sir.7.1L han
vilde ikke forsømme at begive sig til Slot-

tet igien, naar Dronningen lod ham Tiden
vide. Holb.Heltind.11.205. jeg forsømte at
gøre indsigelse

j
(sj.) m. pass. inf. : mange

ypperlige Handlinger (er) forsømte at op-
tegnes. Mall.SgH.**lv. 2.3) (især Gi) und-
lade at overvære ell. deltage i noget, han

20 forsømmer aldrig nogen Comoedie eller

BsLntze-Åssemblee.IIolb.Philos.I.Q.Jegmaine
passe paa Soldatens Tienere, om jeg end
skal forsømme begge mine Maaltider i

Bsig. sa.Didr.7sc. Gilde og Slædeføre maa
man ikke forsømme. Grundtv.PS.III.467.
•Hun aldrig forsømmer Messen og aldrig
Ottes&ng.Hauch.SD.II.205. Schand.0.1.192.

II
forsømme skolen ell. (nu i talespr. næ-

sten kun abs.) forsømme, blive borte fra
30 skole. Den Discipel forsømmer ofte Skolen.

VSO. som Skoledreng havde jeg forsømt
meget. Goldschm.VI.122. e. alm. 2.4) CO m.
h. t. tid, lejlighed olgn.: lade gaa fra sig;
undlade at udnytte; spilde. *Achl vi

har forsømt vor gode Yind.Holb.Paars.253.
*(man) i Sikkerhed forsømmer ( Naadens
dyrebare Dag. Brors.9. Jeg havde foresat

mig at gaa en længere Tur i Eftermiddag
og var paa Vei til at forsømme Tiden.

40 Gjel.W.79. forsømme (o: glemme) Toget.
D&H.

II
(sj.) bruge (tiden) paa en daarlig,

unyttig maade; spilde. *eders Flid er spildt,

og Timerne forsømte,
|
Som I paa saadan

en Satire har anvendt. Graah.PT.II.151.
forsommelig^v adj. [fcnr'som'ali] adv.

-i ell. d. s. ell. t -en ( VSO.). (glda. forsume-
lig; til forsømme (2); især O) om person:

som forsømmer at gøre sit arbejde, sin pligt;

ikke pligtopfyldende; skødesløs; efterla-
50 den de. Det skulde aldrig fortryde mig,

hvis jeg var en forsømmelig Mand, der
gav mit Huus-Folck for meget Tøyelen.
Holb.KB.III.7. De er en forsømmelig Ar-
beider. Hauch. VI.265. || i forb. m. præp. i

ell. med: Dersom Husbonderne findis for-

sømmelige med Bevisis Meddeelning (har

de) forbrut deris Ret. DL.3—1—7. (de var)

lunkne og forsømmelige i deres Gudstie-
neste. JSneed.I1.461. jo stærkere han hen-

60 gav sig til slige Udsvævelser, desto for-

sømmeligere blev han i sin Underviisning.
Hauch.VII.401. han er meget forsømme-
lig med sin paaklædning

j
(nu sj.) m.

præp. styrende en inf.: Vore Forfædre have
været figesaa forsømmelige i at plante

(skove) som Folk nu omstunder ere. Holb,
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{^vægsAOO. Slange.ChrIV.394. f uden præp.

:

Dersom Ungdommen bliver forsømmelig
at lære Børnelærdommen. X>L. 5

—

6—2.

CP -hed, en. Moth.Sl032. VSO. Den For-
sømmelighed overfor Hygge, som Birgitte

havde vist i de senere Tider, bødede han

Eaa. Schand.BS.370. hans Ydre (røbede) en
øj Grad af Forsømmelighed. Frakken var

luvslidt og plettet. Pont.LP.VII.176. den
Forsømmelighed, der var bleven udvist lo

under Tækningen.Aafe/. VB.262. Forsem-
melse, en. /u. -r. {glda. forsymmels, for-

sømmelse (Suso.33.o4); vbs. til forsømme)
1) t til forsømme 1: forsinkelse; tøven;
nølen. Stadtholderen i Norge var anbe-
falet uden Forsømmelse at lade sig under-
rætte om (sagens) Sammenhæng. Slange.

ChrIV.65. jf. : Dersom (den slagne i en træt-

te) kommer op igien . . da skal den, som
slog, være uskyldig; dog skal hånd betale 20

hans forsømmelse (1871: Tidsspilde^.-?Afos.

21.19(Chr.VI). 2) vbs. «/ forsømme 2; ogs.:

det at være forsømmelig ; forsømmelighed; ef-
terladenhed. DL.3—17—39. Vi mister ved
min Mands Forsømmelse et Arbejd efter

et andet. Holb.Kandst.1.5. Forsømmelse el-

ler Skjødesløshed i Em bedsføreise. Loy'"/*
1866.§143. spec. (jf. forsømme 2.3j: udebli-

veUe fra skole olgn. forsømmelser indføres
i skoleprotokoUen j/. Forsømmelses- 30

liste: Søtoft.Panth.41. Schand.TF.I.54.\\m
i forb. m. præp. af ell. (nu sj.) en objektiv

gen. de vigtigste Tings Forglemmelse og
Velfærds Forsømmelse. Holb. Ep. IV. 123.
man klager saa meget over det Grundiges
Forsømmelse.JSneerf.Z/J..57. Forsømmelsen
af deres Pligter. Bagges.NK.329. den For-
sømmelse af Høflighed, han har vist mod
mig ved sin rasende Tale. Schand.IF.89.

\\

(nu næppe br.) i forb. m. præp. i styrende en 40

inf. intet kan undskylde dem, uden For-
sømmelse i at tænke Tingene nøie efter.

Suhm.lI.9o. min Forsømmelse i at skrive.
Ew. VIII.172. Heib.Pros. V.237.

I. forserge, v. [fmr'sor'qa] -ede. (tU

Sørge, jf. VI. for- 2j ; nu s/.; sml. forsørget)

refl. : paadrage sig sygdom, skade olgn. ved
at sørge; svækkes ell. græmmes af sorg.
Moth.S613. Han gaaer og forsørger sig
over sin Kones Død. VSO. Levin. MO. || 50

\ forsørge sig noget til, gennem sorg er-

hverve sig, skaffe sig noget, hun (havde)
flakket og forsørget sig selv en Livsviden
til. ThitIens.J.247.

II. forserge, v. [f(or'sor'(q)a] -ede. vbs.

-cise (s. d.) ell. (nu næppe br.) -ning (PI.

(Kvartudg.). »»/e 1 753. Rahb. Fort. 1. 109).
{ænyd. forsørge, -sørge; e/"<cr fy, versorgen;
sml. Forsorg)

1) (nu næppe br.) i al alm.: drage om- 60

sorg (forsorg) for; sørge for. *Jeg veed
Du (j: Jesus) vel forsørger mig. JTin^o.S^.

*Saa lever hun i Suus og Duus. | Og maatte
her nu spørges,

| Hvorledes Manden og
hans Huus | Imidlertid forsørges. Falst.

117. Surting lod, som Staldmester, Hestene

forsørge. Ing.EF.1.23. Gylb.V.32. i forb. m.
for: Krigsraaden har anholdet om at .

.

der for (pengenes) sikkre Udsættelse . .

maatte forsørges. MJB. i 776. 659. jf.bet.2:
en ung ret smuk Pige, hvis Fremtid jeg
lovede at forsørge. Kierk.III.18o.

2) forsyne en m. det nødvendige til livets

ophold; (økonomisk) sikre ens udkomme
ell. fremtid. *Dagligt Brød han (o: gud)
os vil give,

|
Os forsørge vel i Live. Salm

Hj.1.1. 5240 Fattige . . bleve forsørgede
i Birmingham. i?'riSneed.7.554. Han har nu
faaet alle sine Børn vel forsørgede; hans
Sønner har faaet gode Embeder, og hans
Døttre ere blevne vel gifte. VSO. 'Jeg for-

sørge skal som Ven
| Dine Børn som og

din Enke. Heib.Poet.X.210.
||
(kunne) for-

sørge en kone olgn., om mand: have raad
til at gifte sig. førend vi kommer saa vidt,

at vi . . kand forsørge en Kone. Holb. Vgs.
II.2. (jeg) haaber . . nock at forsørge
hendes Datter. sa.Tyb.V.12. Hauch.VII.50o.

II
være, blive forsørget oZ^'n.jOmfctnnie:

være, blive gift. Moth.S613. Holb.MascJII.
11. hun var den Eneste, som ingen Kjære-
ste havde; de Andre vare Alle vel for-
sørgede. Winth.IX.44. Bang.L.349.

3) (nu kun bibl. (foræld ); jf : „kun i Tale-
spr., og ikke alm." Levin.) sørge for tilstede-

værelsen ell. tilvejebringelsen af noget; for-
syne en m. noget, (især i forb. m. med; jf. II.

forse 3^. jeg haver . . forsørget ham med
Korn og Most.lMos.27..H7. (han) brandskat-
tede Almuen og tvang dem til at forsørge
Floden (a: flaaden) med Levnets Middel.
Holb.DH.II.322. Hernæst betænkte jeg
igien, hvorvel jeg var forsørget tU min
Underholdning. Robinson.1.99. (han) greb i

Urnen og fik Nummer 33. Alle vare forsør-
gede (o: med numre). HCAnd.II.31. (jeg tror,

at gud) rigelig og daglig forsørger mig med
al Nødtørft og Næring (1909: sørger for alt,

hvad jeg trænger tU) for dette Legeme
og Liv. Katek.§o7. forsørge Een med Klæ-
der. JlfO. H refl.: Dersom den (o: luksris)

ikke er ledsaget af Oplysning forvolder
den tidlig eller silde . . total Undergang.
(Derfor) er intet andet tilovers end at
forsørge sig i Forveien med den Oplys-
ning, i hvis Melk dens Givt aliene kan
taales. Bagges.L.1.99.

Forserg^else, en. vbs. til II. forsørge.

(jf. II. forsørge 1:^ Han tænkte • . paa Er-
hverv og Husets Forsørgelse. Jn^.£F.JF.
32. I især til II. forsørge 2 (jf. Alderdoms-,
Børne-, Enkeforsørgelse ofl.): det at for-
sørge ell. være forsørget. Eto.VlI.114. jeg har
altid været temmelig ubekymret i Hen-
seende til min timelige Forsørgelse. Mynst.
Levnet.23. Den, som ikke selv kan ernære
sig eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke
paaligger nogen Anden, er berettiget til

at erholde Hjælp af det Offentlige. Grundl.

(1849).S89. Datteren har faaet en god For-
sørgelse i Klostret JfO. Forserg^elses-,
i ssgr. især (emb.) om hvad der henhører itZ
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offentlig forsørgelse af fattige; udeladt er fx.
forsørgelses-berettiget, -berettigelse, -for-

ening, -kontrakt, -lovgivning, -pligt, -plig-

tig, -ret ofl. -anstalt, en. Fattigkasser,
Pensjonskasser og andre deslige Forsør-
gelsesanstalter. MB.1829.18. nu næsten kun
om sted (bygning), hvor fattige forsørges:

Eierk.XIII.433. Vallø og Vemmetofte er
Forsørgelsesanstalter for adelige Frøke-
ner, Schand.AE.125. jf. : (at betragte) Ægte-
skabet som den nødvendige Forsørgelses-
anstalt (o: for kvinder).VortHj.I1.70. siden

LovNr.67^U1891(§28) officiel betegnelse for
Fattig-gaard, -hus: MinSkr.Nr.218^'/iol916.
-hjem, et. 1) (nu næppe br.) d. s. s. -kom-
mune (jf. -sted). PV^It,1839. 2) om forsør-

gelsesanstalt. Randers Kommunes Forsør-
gelseshjem . MinSkr.Nr.l2 T^'^/d 91 7. -kas-
se, en. (1. br.). han lagde ikke Noget hen
til Forsørgelseskassen, saaledes som vore
andre FolS (paa porcelænsfabrikken) pleie
at giøTe.Bergs.GF.II.77. -kommnne,
en. kommune, hvorunder en given fattig per-
sons forsørgelse henhører (jf. -hjem 1, -sted ).

LovNr.67y*1891.§20. VortHj.III3.25. Mm
Skr.Nr.lO"/il911. -sted, et. (jf. -hjem 1,

-kommune;. PU^11^1827. §2. LovNr.67V4
1891. -væsen, et. Cirk.Nr.212^yul916.
Torserger, en. 1) f /ii forsørge 1: per-
son, som arager omsorg for noget, gud skal
være min iorsørger. Moth.S616. I see her
(de) Mænd, som . . paatoge sig det Hverv,
at være Eders Skoles Forsørgere og Sty-
rere. Mynst.Tale.(1838).5. 2) til forsørge 2:

person, der forsørger sig selv ell. (især) an-
dre; oftest spec. om familiefaderen (familie-

forsørgeren). VSO. Husets Forsørger, den
raske Kunnuk. Ing.EF.IV.6. som Fader og
Forsørger kan han ikke forsvare at ud-
laane sine Børns Penge paa usikre For-
skrivninger. Goldschm.lII.318. Nu var hun
Familiens Overhoved og dens Forsørger.
Drachm.F.II.264. Sal.IV.928.
for»ørgetjpart. adj. [foir isor'qai] (ænyd.

d. s. (Bording.I.IO); til sørge, jf. VI. for- 2.3;

sml. I, forsørge
; „Talespr., og vel meest hos

Landalmuen." Levin.; nu især O ell. dial.)

medtaget af at sørge; græmmet, nedbøjet
af sorg. Folkene stimlede om ham, for-

grædte, og forsørgede. Bahb. Fort. 1. 115.

Oehl.SO.73. Winth.VI.62. Hun saae saa
bleg, saa bekymret, saa forsørget ud. Bergs.

BB.66. Baud.0I.232. \\ om ansigt, stemme
olgn. : præget af sorg. *en tungsindig,

|
For-

sørget Qvinderøst. Winth.HF.81. Hans An-
sigt var uraget og forsørget. EmilBasm.F.
324.

\ forsavnet, part. adj. [fmr'sou'na^]

(af VI. for- 6.1 og Søvn m. tilknytning til

søvnig, forsove(t)) dorsk og sløv af søvnig-
htd; søvndrukken, jeg (fandt) Porten til-

lukket. Jeg maatte bie temmelig længe,
inden den forsøvnede Portvægter . . lukte
op. Bagges.NK.191.

I. Fort, et. [fcord] flt. -er. (af fr. fort,

sa. ord som fr. fort°, kraftig, lat. fortis; jf.

Fortepiano; især ^) (permanent) befæstet
sted m. forsvar til alle sider. Moth.Conv.F
95. Fortet Dansborg paa Kysten Gvinea.
VSO. MilConv.III.149. Ægypterne (forlod)
det Fort, som beherskede Broen for den
nordre Ende af Dæmningen. ^ran^ies.Cæs.
11.384. flydende Fort. Scheller.MarO. deta-
cheret fort, se detachere 2.2. fremskudt
fort, se fremskyde. || billedl. (de national-

10 liberale) havde deres Forter i enhverPræste-
§aard i Landet, i ethvert Dommersæde, i

kolestuerne, i Købmandens Butik. EEen-
richs.VH.29.

IL fort, adv. (og adj.) [fmrd] O læses som
o i . . fort. Høusg.Anh.21. ÉMPet.Åfh.I.40.
(nu kun dial. ført. Erz.XIV.326. Kvæmd.).
{ænyd. d.s.; fra mnt.vort (ty. fort, eng. forth);

besl. m. IV. for)

1) (nu sj.) m. stedsbet. (jf. bet. 4.i;. 1.1) om
20 bevægelse, hvorved en (ell. noget) forlader ell.

passerer et sted: bort (l.i); frem(ad); af
sted. 'den høyre Fløy han førte, | Var
ferdig at gaa fort, saa snart han Trommen
hørte. JJoZ6.Paars.95. Fruentimmeret maa
giøre Hiulene til Vognen, og Mandfolk
maa være Hestene der skal træke den
fort. sa.LSk.IV.lO. paa den Maade kommer
Fuglen fort i Luften. Suhm.II. 74. *Derpaa
til Freias Bolig

|
Med Roska fort han gik.

30 Oehl.NG.97. Med eller uden Fare, jeg maa,
jeg vil forti Ing.KE.1.150. *Piilsnar gaaer
Strømmen fort, og med man følger. PalM.
1.31.

II
spec. om vedvarende, uafbrudt ell.

uforstyrret bevægelse, jeg lunter min Tur
fort, uden at bekymre mig om, hvad han
siger. PAHeib.US.92. Rejsen gik nu, uaf-
brudt og uden Ophold, fort til Mayntz.
sa.E.236. Nu gaaer Maanen ingensinde
fort i den lige Retning . . men Jordens

40 Tiltrækning bøier den bestandigt af der-
fra. Ørst.V11.141. han gik sin Vej og spa-
serede videre fort til Kjøbenhavn. J°.4

Heib.US.92. vi skulde videre fort. Blich.IV.
129. (m. overgang til bet. 2:) Nu gik Reisen
videre fort. Ing.EF.II.12. 1 .2) om fraværelse

fra et sted (som følge af en saadan bevægelse):

borte (1.1). Den fordømte Karl, han er al-

lerede fort. Heib.Poet.V.327.

2) (1. br.) videre anv. af bet. 1, om en virk-
50 somheds fremgang ell. fuldførelse:
frem; i forb. som bringe fort, skaffe frem-
gang, gaa, komme fort, have fremgang, lyk-

kes. *Danebod sig hiertlig glædde,
j
Der

hun skaren saa, |
Sagde, vi om højt tør

vædde, I Verket fort skal gaa. LKok.(PSyv.
Viser.(1695).585). hvad hånd vil have fort,

det maa gaa fort, om det end er tU hans
eget Huses Ruine. Holb.Jean.II.l. hvor faa

kommer der fort i Verden ved Dyd og
60 Forstand. sa.Z7i.ProZ. (religionen) maa nu

bruge Baal og Brand, siden den ei meer
kan hielpe sig fort med Fornuft og Ar-
gumenter. Suhm.V.12. Ørst.Br.1.27. bringe
et Træ fort (o: faa det til at vokse). VSO.
1.499. Man har i denne Tid ondt ved at

bringe sine Børn fort. smst. Det vil ikke ret
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fort for ham (o: ikke rigtig lykkes ham).

VSO.fi isfET om en virksomheds vedvaren
ell. uafbrudte fortsættelse: uden af-
brydelse ell. standsning; videre, læse,

skrive, arbeide, fort hele Dagen igiennem.
VSO. *(pilleme i kirken) vil kneise fort,

|

Naar vore trætte Been er længst i Muld,
Oehl.AV.5. 'Fort hun (o: tiden) gnaver med
skarpen Tanå.sa.L.1.292. Imidlertid ar-

bejdede jeg fort uden nogens Hjælp. Rask.
LappiskSproglære.(1832).Fort.l2. Skal det
gaae saaledes fort i tre Dage, er det halve
Land lagt øde. Ing.P0.II.54. *Sagnet lever
fort i Bondens Mund. Bødt.112. *fort dog
Adam læste. Pa/M.IF. 78. *„Hold Munden,
Hund! . ."

I
Men Hunden lystrer ikke

i

og hyler fort og jamrer. Stuck.SD.21. Som
førende Aandsretning gaar Naturalismen
. . fra 90ernes Begyndelse ud af Spillet,

men den virker stadig fort. CRoos.Modeme
ty.Litteratur.(1914).24. | i faste forb. (jf.

immerfortj. fare fort, se II. fare 5. sætte
fort, se sætte, i eet fort, se m.II. en 5.

i (de alm. sammenskrevne) forb..-ffortfrem
(jf. 1.42) ell. (talespr., 1. br.) fort væk, ved-

blivende; fremdeles; stadig væk. lad dette

saa baade være, og fortfrem skee her
paa (jorden)l Rothe.TG.29. De onde Men-
nesker (bruger) de ulykkelige Trælles for-

dærvede Hiertelaug tU Paaskud, hvorfor
de fortfrem bør holdes i Lænker. J.6ra^.

TG.16. „hvorlænge bliver De nu boende
herude?" „Det veed jeg ikke 1" „Tager De
tU København til Eiteraaret?" „Detveed
jeg ikke." Saaledes gik det fortvæk.
Drachm.E0.130. Kierk.IIl.241. Ja, De und-
skylder Dem fortvæk, men hvad kan det
hjælpe ?iSwXajSi).49. og saa(ledes) fort,
videre fort, fort videre olgn., ved op-

remsninger : og saa videre, man (finder) det
smaat, under Værdigheden og saa fort-

frem. Abrah.TG.26. (jf. ovf. 1.24). Jomfru A.
havde dorske Øjne og Jomfru B. altfor

spillende, og saa fort videre. BlichJV.544.
„see her er Beenklædemel her er Kjolen 1

her Kappen!" og saaledes videre fort.HG
And.V.116. 1, 8, 10, 20 og saa fort 100.

TBaden£uppl.88. og saaledes fort. JPJac.
1.140.

3) (nu iscer dial.) m. tids-bet. (jf. bet. 4.2j ;

hurtigt; rask. man kunde skrive fortere

med dobelte bogstave uden Tone. Høysg.
2Pr.l5. *Da Demningen kom bort,

|
Flød

Bekken dobbelt fort. WessJ2. deres Vaa-
ben smedd de for, at komme fort afsted.

Grundtv.SaxoIII.168. Drachm.M.134. dér

Sokulere de og danse, og Landets Penge
anse, Gud hjælpe os, ud af deres Lom-
mer fortere endnu. GyrLemche.K.66. Feilb.

ofte i forb. (lige) saa fort (som), lige

saa hurtigt som. *Saa fort (han) ei kan øse,

som Vandet hortiinåeT. Pram. Stærk. 140.

•sæt dig paa din brune Hest, |
Og rid saa

fort, som du kan bedst. Winth.SS.57. Det
er et Held for den almene statsretlige

Folkeoplysning, at det ikke gaar saa fort

som med Verdens Skabelse. HørupJIJ76.
KLars.TJRJ.6. Han . . sled (klæderne) af

sig lige saa fort Lasse bare kunde skaffe.

AndNxJPEJJ258. for fort, spec. om ures

gang: for hurtigt; for stærkt. Hansens Uhr
gik en halv Time for „fort". DagsTelegr.Vt
1865.2.sp.5. Kvæmd. Thorsen.l36.]\omihcer-

digt arbejde. Du kan lide paa, det gik ført

igåsur. Kvæmd. || som adj.: hurtig; rask.
de har et større Hjærte og fortere Blod,
de . . attraar mere. JPJac.lJ.76. næsten kun
i forb. det forteste han kunde olgn.,

saa hurtigt han kunde; hurtigst muligt (sml.

u. bedst 3.1^. Hun skyndte sig afsted det
forteste hun 'kxinåe.SvGrundtv.FÆ.1.70.
JPJacJ.78. *han vaded ud, saa langt han
mægted bunde, | og svømmed saa det for-

teste han kunde. Drachm.PT.42. CEw.BK.
20.

20 4) fort! som befaling ell. bestemt (truende)

opfordring. 4.1) (jf. bet. l.i; nu sj. i rigsspr.)

af sted! bort! fremad! Fort, fort, siger
tit en Kutsk, en Plogmand &c. til sine
Yieste.Nysted.Rhetor.58. afsted, fort. .Kom
Grønneg.II.205. Hold Mund! Fort, afsted.

Heib.Poet.1.236. Fort med ham! CEioæK.7.
4.2) (jf. bet. 3; nu næppe br.) skynd dig!
hurtigt! Fort luk Døren op, eller jeg skal

lade den OTphTyde.Bolb.Masc.Il.l. Fort
35 Fort! Hvad er det du har sagt? Giør det

af imellem os med en Hast. KoniGrønneg.
1.293. fort beed mig om Forladelse. PA
Heib.SkJI.353. efterfulgt af et steds-adv.:

Fort her ud. Holb.Kandst.II.2. Fort hen du
Slyngel! og tag dig en Bog og læs i.sa.

JuLlOsc. PAHexbM.II.222. Fort ind med
å\s.Heibæoet.Y.304.
Fort-, i ssgr. dels af 1. Fort; dels (hvor

ikke andet angives) af H. fort, især for at

40 udtrykke, at den ved sidste led betegnede be-

vægelse eU. virksomhed vedvarer uden afbry-
delse ell. forstyrrelse; ssgr. m. H. fort (jf.
bort- i ssgr.) har som sidste led et verbum
(eU. et af et verbum afl. ord), der udtales

m. bitryk og (hvor det lydlig er muligt) stød;

som eks. paa mere tilfældige (og nu mer ell.

mindre ubrugelige) ssgr., der ikke opføres
paa alfabetisk phids, nævnes: (til II. fort 1:^
ved Moderens Sammentrækning fortsky-

so des (barnet) efter Bekkenets AxehSaxtorph.
F.74. den til Lysets Fortskydelse fornødne
Tid. Heitm.Physik.99. et vist Antal Aander
. . som (ved sjælevandring) gik i en be-
standig Kredsgang uden Fortstræben og
selvstændig Nærmelse tU det Uendelige.
Ing.EFJI.172. (til H. fort 2:; *„Trolovet er
hun vel ei endnu ?"

I

— Fortmæler Axel,
heelt brat i Hu. sa.FSf.57. Tiden er ham
en fortskridende Række af Dage og Næt-

60 ter. PMøll.lL297.
Fortab, et. [fmrita-'fc] flt. d. s. (jf. fsv.

fortap ; vbs. til fortabe ; nu kun dial.) d. s. s.

Fortabelse 1. Ærens Fortab er den største

Forliis i Verden. Holb.Ep.III.377. et vig-
tigt Brev . . som han under sit Livs For-
tat) havde svoret at bringe . . til dets Be-

V. Reatrykt »/« 1923 61
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^temmelse. Ing.VS.IIL192. Feilb. CP for-
tabe, V. [fmrita'ba] -te (jf. part. fortabet

u. fortabtj. vbs. -else, -ning (s. d.), jf. Fortab.

{glda. fortabe, -tapæ, oldn. fyrirtapa; af ta-

be og VI. for-; om perf. part. som adj. se

fortabt) 1) miste (retten til noget); for-
spilde (især som følge af fejl ell. brøde).

en øyenskalkes haab skal fortabes (1871:
slaaer feil).Job.8.13(Chr.VI). de elendiges
forventelse fortabes (ikke) altid (1871 : (skal)

ikke altid skuffes;.Ps.9J.9CCAr.FJ;. fortabe
sin Ære, eens Gunst. VSO. O, min Gud!
har jeg da tabt det alt, maatte jeg da blive

saa elendig? Tabt har jeg det alt, fortabt.

Sibb.1.25. en anden én maa spilde sin Dag
og fortabe sin I)siglønlSophClauss.A.68.
mange af vore Dages Arkivstøvere bliver
stikkende i Enkeltheder, saa Overblikket
. . fortabes. P(m<.LP.FJI.85. Ethvert Krav
(paa ulykkesforsikring) fortabes . . naar den
forsikredes Helbredelse forhindres ved, at

han . . forsømmer at tilkaldeLægehjælp. Vort
Hj.IIl2.103. 2) (højtid., især bibl.) i pass., om
person: gaa (aandelig) til grunde; miste
det evige liv (jf. fortabt 2). hver den som
troer paa ham . . skal (ikke) fortabes, men
have et evigt hiv. Joh.3.15. (han vil ikke)

at Nogen skal ioTta.hes.2Pet.3.9. 3)« VSO.
1802; jf. tabe sig) refl. (ell. sjældnere i pas-
siv og som vbs., jf. fortabt 3), om person (ell.

en persons sjælelige virksomhed, frembringel-
se osv.): ganske optages af noget, saaledes

at ens individualitet, selvstændighed, prakti-

ske orientering osv. (midlertidig) gaar tabt;

fordybe sig i et begrænset ell. fjerntliggende
opmærksomhedsfelt; hensynke i en stemning
olgn.; lade sig adsprede af noget; glem-
me sig selv over noget. Man maa ikke for-

tabe sig. Man maa itide skaffe sig et al-

mindeligt Overblik, almindelige Livsinter-
esser grundede paa nogen sand Erkjen-
delse. Goldschm.Iil.306. Blikket . . fortabte
sig mellem de fjerne Snebjerge. VThist.
TV.11.375. Blikket fortabte sig . . under
Hvælvinger. Jørg.RB.37. bedst som jeg nu
gik mellem Gravene og havde fortabt mig
mellem dem. JVJens.IM.135. \\ især efter-

fulgt afpræp. i: *Den,
|
Der i Naturen gan-

ske sig fortaber,
| Betydningsløst for ham

gaaer Livet hen. Hrz.D.III.189. vi (skal)

ikke . . fortabe os i det Timelige. Za^ft.
§24. der holdtes Taler, nogle . . fortabende
sig i Vrøvl og Grin . . andre bestod af
ferske Brandere. Schand.TF.II.55. at for-

tabe sig i Lovord om det herlige Flor af

friske Blomster.PontLP.F.58. Du kan maa-
skee, bedaaret af Din Klogskab, tilsidst

ganske fortabes i den Indbildning, at
det just er den rette Vei, Du er paa. Kierk.
XIV.307. *Den Kjærlighed, som heelt sig
giver hen

| Med fuld Fortaben i sin
G']enstandsYærd.Heib.Poef..IX.193. det for-
undrede . . Blik, der . . droges i magtløs
Fortaben overfor et andet Menneskes kær-
lighedsrige Beskuelse. Leop.ET.20. 4) (sj.)

intr.: opgive haabet; give tabt. Aldrig

fortabel . . Babette maa dog en Gang see
mig, skal jeg være hendes Mund. HCAnd.
VII.211.
Fortabelse ell. (1. br.) Fortabning:,

en. {glda. fortapels(e) i bet. 2 (Suso.66.77);
vbs. til fortabe) 1) (især emb., jur. ell. f) til

fortabe 1 : det at miste ell. forspilde (retten
til) noget; tab (af noget); især i forb. m. en
(objektiv) gen. ell. præp. af til betegnelse af

10 det, der forspildes (jf. Fortab j. Jeg haaber
. . at jeg skal faa min Kiæreste uden min
Reputations Fortahelse.Holb.Er.IV.l. Maje-
stætsforbrydelse . . straffes, snart med Li-
vets, snart med Ærens, snart med Boes-
lods Fortabelse. PAHeib.E.23. at udsætte
sig . . for Ligevægtens Fortabelse. PMøll.
11.46. Straffen medfører Embeds eller
Bestillings Fortabelse. LovNr.68^61881.§10.
Fortabelse . . af Ret til at kommandere.

20 Scheller.MarO. jf. Feilb. || styret af præp.
under: m.fare for ell.trusel om (straf be-

staaende i) tabet af. under Livs, Blods,
Æris, og Godsis fortabelse. DX. i

—

1—1.
Jeg er en ringe Tiener, som maa under
mit Embeds Fortabelse forrette Øvrig-
hedens Befaling. Holb.DR.III.9. han (skul-

de) under Livs og evig Saligheds For-
tabelse love aldrig mere at ville tale, skrive
eller handle noget i denne Sag. TroelsL.

30 VIII.129. 2) (højtid., især bibl.) til fortabe
2: (aandelig) undergang. Moth.TS. Evig
Fortabelse. VSO. en evig Fortabelse (Chr.
VI: fordervelse; 1907: Undergange, fra
Herrens Ansigt. 2Thes.l.9. ingen af dem
blev fortabt uden det Fortabelsens Barn
(Chr. VI: det fortabte ham).Joh.l7.12. Der-
som det Forfærdelige skeer, at et Men-
neske timeligt taber det Evige, da tale
vi ikke mere om Tab, dette er Fortabelse.

^ Tab forholder sig til det Timelige. Kierk.
X.140. den Port er vid, og den Vej er
bred, som fører til Fortabelsen (1819:
Fordærvelsen). Matth.7.13(1907). 3) GJ tU
fortabe 3: fordybelse; hengivelse, den brave
Kones Fortabelse i hendes verdslige Syssel.
Ing.EF.V.26. den inderlige Fortabelse,
hvormed den unge Piges mørkeblaa Øjne
hvilede paa Vaabnet. Goldschm. VII. 307.
Fortabelse i kvindagtig Beundring (afNa-

50 poleon). Brandes. V. 576. pantheistisk For-
tabelse eller Henrykkelse i Naturstemning.
JakKnu.A.151. || *Din Ven vil henrykt
sidde hos

|
I stille, sød Fortabning.

Winth.VI.25. smst.I.230. 'hele Byen stod
i dyb Fortabning | og vented Prinsens .

.

Indtog. SophClauss.N.27. Blaum.AH.116.
fortabt, part. ad-i. [fmr'tabcfj (f fortabet.

Holb.Metam.30. sa.Hh.I.321). (glda. fortapt
(Dyrerim.5), fortapet (GldaKrøn.169); perf.

60 part. til fortabe; jf. forloren)

t) til fortabe 1: fuldstændig bortkom-
met ell. mistet (saaledes at haab om tilbage-

erhvervelse er udelukket). Jeg ansaae det
som reent fortabt. VSO. det, der er tabt,

kan jo ledes op og findes og reddes; det,

der er fortabt, er redningsløst borte. VBeck.
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LK.II.45. (hvis oksesvcermen tog) Farten ud
paa Prairien . . saa var den Uge saa for-

tabt som den Grindeflok, der søger Søen.
BoganJ.78. || nu næsten kun i særlige bibl.

udtr., alm. brugt m. biforestUling om bet. 2.

fortabte faar, se u. Faar 1. den for-
tabte søn, efter Luc.15.11—32 (sml. åen
forlorne søn %i. forloren 1.8j. Brandes.IV.
406. jf.: Thi denne min Søn var død, og
er bleven levende igien, og var fortabt,

og er funden. Luc.15.24. Grrundtv.SSJ.474.

2) (9 til fortabe 2: bestemt til under-
gang eU. fordærv; især (højtid.): som er
gaaet moralsk til grunde ell. (relig.) be-

røvet det evige liv. Menneskens Søn er

kommen, at søge, og frelse det Fortabte.

Luc.19.10. *Vend om, vend om, fortabte

S\æll Ing.RSE.VII.104. den berømte Fol-

kesang: „Endnu er Polen ei fortabt".fl^auc/».

J.210. han bliver betragtet som en fortabt

Person, et Slags mauvais sujet. Kierk.XII.
41. naar det (fremmede legeme) er trængt
ind i det indre af Øjet (er) Øjet som Regel
. . fortabt. VortHjJIl.120. hun var en for-

tabt kvinde (d : en sk^e) j jf. : hans Sjæls
evige Fortabthed. ^rz.iX.555. I f For-
tabt (1871: udslettet^ vorde den dag, paa
hvilken jeg er laå\Job.3.3(Chr.VI).

3) (især C3^ til fortabe 3: ganske op-
taget af en betragtning, tanke osv.; hen-
sunken i stemning ell. følelse; adspredt;
( aands)fraværende. *som fortabt han
dvæled i Beskuen

|
Af dette Aasyn. PalM.

IV.73. (hun) stirrede fortabt op paa de
. . glidende Skyer. JPJac.1.26. Undertiden
standsede han og stirrede ligesom fortabt

op i Løvet. Pont.F.II.116. H ^sær efterfulgt

<if præp. i : *I hende reent fortabt,
|
Kun

hende ændsed han. Winth.HF.69. *i Taus-
hed

I
Red de Begge . . | Hver fortabt i

sine Tanker. PalM.ND.166. saaledes blev
vi siddende, fortabte i Drømmenes og To-
nernes Verden. Bergs. GF.I.67. (Michelan-
gelo var) som ægte Italiener et Familie-
menneske, ligesom Napoleon efter ham
fortabt i 'Nepotisme. Brandes. MB.18. jf.:
hin Fortabthed og Hildethed i Læreme-
ninger, som var den tyske Romantiks
svageste Side. Brandes.V.341.

4) til fortabe 4: overvældet af modløshed,

forundring, raadvUdhed olgn.; modløs; for-
sagt; nedslaaet; ogs.: stum af forbavselse;

raadvild. Naar jeg ret vil giøre mig
Umage, og tale Juridisk, sidder Byefog-
den og gaber, som hånd var fortabt; thi

hånd forstaar icke et Ord af alt, hvad jeg
sigeT.Holb.GWJV.il. Imidlertiid maatte
leg med uforrettet Sag reyse hiem igien,

og kand ieg icke negte, at ieg herved ole

v

noget tovtaht.Seidelin.195. *Hvor reent for-

tabt din Stakkel dog seer ud 1
|
Man skulde

næsten tænke, du var bange. PalM.IV.271.
Drengen stod fortabt og saae efter ham,
som om han havde utallige Spørgsmaal
at gjøre ham. JakKnu.GP.3. uegl.: uagtet
dens Størrelse saae (gaarden) Udt fortabt

ud, over at den maatte undvære alle Ma-
lerkonstens . . Forskjønnelser. C^emA.J.i5.
Figuren tager sig noget fortabt og inde-
spærret ud i det Ulle Rum. JLange.II.286.
Éuchh.UH.17. jf.: i dybeste Mismod og
Fortabthed. GoWscAm. J/1.363. R t tale-

spr. især i forb. give (sig) fortabt, opgive
at udføre, opnaa noget, blive sejrherre olgn.;

give tabt. En lille Anstrængelse fra Jords-
10 monnets Side mærkedes paa den anden

Side Vandløbet . . Det var en søUe Skraa-
ning, hvad Højde og Stejlhed angik. Men
Naturen havde villet Noget, havde ikke
villet give sig fortabt i det sidste Øjeblik.
Schand.BS.12. (T.) holdt ham nede og
hoverede stønnende: — Haah; Haa-h!
Det harmede P., der ellers havde været
villig til at give sig fortabt, han slog Lab-
berne i T.JVJen8.HF.128. Feilb. (i sel-

ioskabsleg:) giver du fortabt (o: opgiver du
at løse gaaden? olgn.)?

\

I. t JPer-tag, et dén del af taget paa
et hus, som gaar uden for murene (tagskæg-
get). vAph.(1759) („Tagskiæg er bruge-
ligere"). Nu vil jeg gaae ind . . bie du
her udenfor under Fortaget. -6tVcA.ZJ57.
VSO.III.L107 (u. Leid;. II. f -tag, et.

(y.2j] \) det første tag i en brydekamp olgn.

Da de skulde til at brydes sammen, be-
30 tingede han sig Fortaget. FSO. 2) ret tH

at tage først (ved delingen af noget). Moth.^
F481. Ved Delingen blev ham tilstaaet at

have Fortaget. 7S0. MO.
fortag^e, v. [f(nr'ta'(qa)] præt. -tog; part.

-taget {æda. fortakæ (bet. 1), jf. oldn. fyrir-

taka, forspilde, vægre sig ved at gøre noget,

forbyde; sml. fortagen) 1) (jf. VI. for- 1

samt betage 1-2^ bringe (især: et onde) ud
af verden ell. til ophør. I.l) (nu iscerdial.;

40 „endnu i Talespr." Levin.) trans.: ophæve;
fordrive, tid og stund fortager sorgen.
Moth.T16. *Din Guddoms Magt og Maje-
stæt

I
Fortager Gravens Møi^e. Brors.45.

Sinds Uroe fortager Legems Smerte.
Grundtv. Saxo. III. 189. Arbeide fortager
bedst Sorgen. Thyreg. (Aftenlæsning. (1871).
1.323). FeiU). H m. obj. og hensobj. : berøve,

fratage en noget, fortage een alt Haab. FSO.
Han fortog mig alt Tvivlsmaal. sms<. 1^)

Sp «VSO.1802; især talespr.) ref,.: holde op;
svinde bort; tabe sig; om smerte olgn.:

gaa over. lidt Tilbøielighed til Rosen i

Ansigtet (har) meget fortaget sig, siden
han (holder diæt).Ing.LB.IV.16. PMøll.
(1848).II.116. Hvor ofte fortog det sig

igjen dette indbildske og trodsige Sind
. . fordi Kjerligheden . . slet ingen Anled-
ning gav. Kierk.IX.285. Skøjternes blødt
og stødvis pibende Lyd, der tidt fortog

60 sig, saa de for afsted i lydløs Gliden.
Schand.AJE.154. Den Uro, som var kommen
over hende, fortog sig ikke.JPJacJ.256.
2) (jf. VI. for- 2) skade ell. ødelægge ved
at tage. 2.1) (nu næppe br.) i udtr. som
fortage sin arm eU. haand, forstrække
eU. forvride sin arm (haand) ved at løfte

61*
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(ell. arbejde m.) noget tungt. Moth.T16. at

forgribe eller fortage sin Haand paa no-
get. ^øys^'.S.^^^. VSO. 2.2) (nu især dial)

refl.: overanstrenge sig, forløfte sig,

ved at løfte (ell. arbejde m.) noget, (især m.
præp. paa til betegnelse af aarsagen til for-

løftelsen). Han har fortaget sig paa den
tunge Sæk. F/SO. Den Karl passer nok, at

han fortager sig ikke paa sit Arbeid. smst.

Grundtv.BrS.194. Kvæmd. Feilb. || i videre

anv., m. h. t. opgave olgn., der overstiger ens

evner. *Spørg ej, Ædlingl hvem de Strænge
rører,

| Og fortag dig ej paa noget Navn.
Grundtv.PS.V.6. Sibb.II.åS. hidtil har jeg
endnu ikke fortaget mig paa Theologien.
Scharling.N.6. JakKnu.É.239. fortag^en
ell. fortaget, part. adj. {egl. perf. part. til

fortage; jy.) 1) {Jf. ænyd. fortage, komme i

forkøbet (VSO.)) taget først, hun var for-

taget, en anden havde fæstet hende. Feilb.

2) (jf- ænyd. fortage, betage) overvældet af
et indtryk; betaget. Hun var altid „for-

tagen" over Ingers Skjønhed og Elskvær-
dighed. JofcZnM.iw.jf55. vi havde en Tjene-
stedreng . . som var nu saa møj (o: meget)
fortaget af det (o: det, der blev fortalt), sa.

0.25. Feilb. 3) (til fortage 2.2) overan-
strengt ell. udslidt af arbejde. Feilb.

For-tal, et. 1) (regn., nu næppe br.) i

decimalbrøker ell. logaritmer : det tal, der staar

foran (til venstre for) kommaet (jf. Karak-
teristik^. Levin. D&É. 2) (foræld.) det før-
ste af de to tal i en ambe (jf. Bagtalj. Srz.
VII.247. ChKjerulf.GU.30. I. -tale, en.

(glda. fortale i bet. I.2 (GldaBibl.462.464),

jf. oldn. fyrirtala, tale, hvori man søger at

overtale en; sml. lat. præfatio) 1) iV.l.2]

mundtlig ell. skriftlig udtalelse, som gaar
forud for noget andet, t.l) (nu 1. br.) ord
ell. tale, der skal forberede ell. danne indled-

ning til den egentlige tale, behandling af et

spørgsmaal olgn. (jf. Forord l.ij. Moth.T42.
Han brugde en lang Fortale og mange
Omsvøb, inden han gik til Texten.VSO.
Uden videre Fortale: Min Frits elsker din
Myndling Pauline. Gylb.X.lll. JJPaludan.
Er.16. MO. 1.2) CP indledende ell. vejledende
bemærkninger foran i et skrift; forord (jf.
Forbemærkning, Forerindring^. 'naar hånd
læste kun Fortalen i en Bog,

( Saa hafde
hånd alt nok. IIolb.Paars.148. han vil lade
en Afhandling eller et Digt være Fortale
tU alle de øvrige. Ew.VIII.138. En For-
tale er i Forhold til en Bog en Ubetyde-
lighed. ZierA;.F,5.

II t om prolog til skuespil.

*For dette Stycke er fornøden en For-
tale;

I
Thi det heel vanskabt er, ey Hoved

har, ey Hale. Holb.UnH.Prol. 2) [V.5] tp

tale til gunst ell. forsvar for en ell. noget;
anbefaling (jf. Forord 3/ hans Ord, For-
tale og Mellemhandling (0: mægling) vandt
ikke ringe Kraft og Myndighed hos de
Kæyserlige. Slange. ChrlV. 898. Dette ar-

rangement med hertugen . . skyldtes Preus-
sens fortale og diplomatiske anstrængel-
ser. ADJørg.lV.186. paa Jonas Collins For-

tale fik (bogsamlingen) bevilget en Sum af
200 Rdlr. til dens Forøgelse. Bobé.R.176,

jf.: Folk i hvis Kaluune jeris Vers, for-
taler og bagtaler, giøre en hæftig Yirli-
ning. Holb.LSk.II.3. II. -tale, v. i) \ til

V. for- 1, i ordspil m. HI. fortale 1. Holb^
Tyb.1.4 (se 11. bagtale sp. 1045''>). 2) (jf. V.
for- 5 samt I. Fortaler 2) f lægge et godt
ord ind for; gaa i forbøn for. vAph,

10 (1764).
III. fortale, v. [fmr'ta-'la] -te ell. (nu

1. br.) -ede (Holb.Bars.III.6.V.7. VSO.) ell.

t -de (Wing.Curt.195. Holb.Tyb.III.7).vbs.
-else (s. d.). (glda. d. s.; m. h. t. bet. 1 sml.

oldn. fyrirmæla; jf. VI. for- 2) 1) (nu kun
dial. (se Feilb.); jf.: „bruges ikke i vore
Tider". PEMull.^203. sml.MO.) tale ned-
sættende om; bagtale, en Skribent . ,

der lang Tid ved forgiftige Skrifter har
20 søgt at fortale got Folk, og sætte Klik
paa deres ærlige Navn og Rygte. Holb.
LSk.V.l. Folk, hos hvilke ingen Brøde er,

og hvilke heller bør ynkes end fortales.

sa.Ep.V.6. uden at fortale hende .. me-
dens hun levede, var hun den skinbarlige
Satsæ.. Etv.VI.69. at fortale nogen, er at

tale idelig ilde om nogen for at skade
ham. Sporon.(PEMull.^203). ved den Op-
mærksomhed, han nu viste den fortalte

30 Ridderfrue, vilde (han) svække Bagtalel-
sens Magt. Ing.VS.1.68. den høitstaaende
Embedsmand, der ikke bruger sin Stil-

ling . . til at fortale Friheden, men til

mandelig at prædike dens Ret. Schack.163.

2) refl.: tale forkert (ved at bruge et urig-

tigt ord, udtryk, huske fejl olgn.); forsnakke
sig; ogs.: sige noget, man burde have tiet

med; sige for meget; tale over sig. „I

sagde jo nylig, at hånd var hiemme." —
^ „Kand nok være Messiør, men saa har jeg-

fortalt raig." Holb.Kandst.V.l. Jeg frygter
aldrig at fortale mig, undtagen i Fader-
vor, sagde Præsten, fordi jeg daglig læser
det. Bagges.D V.IX.33. Stenene fortalte sig

ikke. NJeppesen.DS.47. Feilb. \\ ordspr. (nu
kun dial): man kan snarere fortale end for-

tie sig. Mau.10069. VSO. (u. fortie). Feilb.

(u. fortiej.
|| f *Naar man, (om lett kand

skee) sig kand et Ord fortale. FrHorn.PM.
50 149. Fortalelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.)

vbs. til III. fortale. 1) (mi næppe br.) til

III. fortale 1. jeg hørde manges fortalelse

(1871: Bagtalelse). Ps.31.14(Chr.VI). du
haver forløst mit legeme fra fordervelse,

og fra en tunges fortalelses (1871 : en bag-
talerisk Tunges^ snare. Sir.51. 3 (Chr.VI).

KomGrønnegJI.205. *(nogle mener) At Græ-
kisk og Latin mod Tydsk er ogsaa Skarn

|

Jeg undrer . . paa, hvi de ey vil forskaane
|

60 De ædle Sprog for slig en haard Fortalelse^

FrHorn.PM.105. Det var altsammen Løgn
og Fortalelse. VSO. 2) til III. fortale 2r.

fejl(tagelse) i tale ell. udiryk (lapsus linguæ);

forsnakkelse; ogs.: det at tale over sig. Det
var blot en Fortalelse; han meente det
ikke saaledes.FiSO. en Fortalelse er .
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langt mere stødende hos Skuespilleren
end hos nogen Anden. Heib.Pros.X.364. der
er ingen Grænse for hvad et Menneske
ved Fortalelse, Adspredthed osv. kan kom-
me til at sige. Bratides.XII.lll. JakKnu.
S.128.

I. For-taler, en. [-|ta-''Jl8r] {glda. for-

talæræ (het. 2)) 1) [V.2.i] (foræld.) om den

ferson i (middelalderlige ) skuespil, der for-

eredte og forklarede handlingen for publi- i'o

kum („herolden", „prologus"). TroelsL.VII.
108. 2) [V.5] (jf. I. Fortale 2, U. fortale 2;
især m ell. dial.) person, som fører ordet paa
en andens vegne, ell. som taler til gunst for
(lægger et godt ord ind for) en; talsmand.
vAph.(1764). Han har i ham en god For-
taler. FSO. Obersten skulde blot være hans
Mellemmand og Fortaler overfor Etatsraad
E. Pont.LP.Vlfl.l8. lad Karen selv kom-
me til mig om det. Hun har ikke før be- 20

høvet Fortaler hos mig. Børd.KK.87. Feilb.

II
spec. (dial.) om melkmmand ved forlovel-

ser. JySaml.2R.III.112.
II. Fortaler, en. {ænyd. fortalere ; til

HI. fortale \\ nu næppe fer.) person, der for-
taler en anden; bagtaler. VSO. MO. D&H.
t fortalersk, adj. til U. Fortaler: bag-
talerisk. MothJ'Sli. deres fortalerske Snak.
VSO. Det er ret en fortalersk By. smst.

For-tand, en. {æda. fortan) en af de i 30

reglen mejseldannede tænder, der hos (men-
nesker og) pattedyr sidder foran i munden
(mods. lijøme- og Kindtand; ,;/. Bide-, Skæ-
retand^. Naturen har udrustet (bæverne)
med tvende lange og hvasse For-Tænder.
Eilsch.PhilBrev.32. Keiseren . . har ladet
to af sine Fortænder trække ud.Eiv.IV.
214. han (slog) tre Fortænder ind i Mun-
den paa Yeåkommenåe. Drachm.STL.207.

II
(vulg., i tnisel om prygl:) Jeg skal strax «)

tage Maal af et Par nye Fortænder til dig
(0: slaa tænderne ud af munden paa dig).

Hostr.G.149.
fortande, v. [fmr'tan'a] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {dannet til Tand, jf. VI. for- 6.1;

tøm.) sammenføje ved fortanding. for-

tandede Dragere (anvendes) i det Tilfælde,
at Rummet under Bjælkerne skal for-

blive frit, og at der altsaa ikke kan an-
bringes Dragere, baarne af Stolper. Farkl å)

Tømrere.lo. M0IIR.I.I80. undertiden for-

tandes Stolpen. Gnudtzm.Kusb.140. For-
tanding^, en. flt. -er. (haandv.) vbs. tU for-

tande: det at lade to m. teender ell. udskæ-
ringer besatte dele gribe ind i hinanden ; ogs.

konkr., om den saaledes opstaaede sammen-
føjning eU. om delenes udskæringer.

||
(ur.)

Kraftoverførelsen fra et Hjul til et andet
i Uhre (sker ved) Hjulenes Fortanding. Ur-
mageri.203. H (tøm) tre Stykker stærkt m
Tømmer (forbindes) formedelst Fortandin-
ger og Bolte. ForklTømrere.4o. Crmidtzm.
Musb.124.

II
(mur.) murafslutning ved mure,

hvortil der senere skal mures forlængelser,
tvcermure olgn., af form som en brudt linie,

hvor det ene skifte stadig staar lodret over

det 2. eU. 3. nedenfor liggende; ogs. om
de enkelte saaledes dannede indskæringer og
fremspring. ForklMurere.10. JLange.lJS96.
(hliidtzm.Husb.36.
For-tang, en. (snedk.) den forreste skrue-

stik i en høvlebænk (mods. Bagtangj. Levin.
Wagn.Tekn.491. jf.: (han) prøvede For-
tangsskruen. Bergs.Hvh.l 71.

t fort-bringe, v. {ænyd. d. s. i bet.

„fuldføre (et arbejde)"; jf. ty. fortbringen)

1) bringe bort, af sted. Indhentelse og Fort-
bringelse (af rejsepenge).MB.1785.16. VSO.
(jf.ogs. VSO.L499). 2) m. h. t. tid: tilbringe.

han (vilde) fortbringe sin øvrige Tid udi
Roelighed. Holb.Hh.IL27o. 3) miffe frem-
gang ell. udvikling (jf.foTthiæ\pe).jf. VSO.
1.499. t -drive, i-. {ænyd. d. s.; jf. ty. fort-

treiben) 1) drive frem, af sted. vÅph.(1764).
2) vedligeholde, fortsætte (en virksomhed). In-
gen havde Drift eller Mod til . . at fort-

drive Handelen, førend Hans Egede . .

tog sig det an for Alvor. Mall.SgH.257.
smst.eoi.

I. Forte, en. (ænyd. forthe, fortho, for-
thaa, æda. fortæ, lorta; smsat af V. for- 1

og oldn. tå, vej, aaben plads; egl. sa. ord som
Fortov; nu hun dial. (jy.) ell. (især hist.)

om middelalderlige forhola; om ordets bet.

før og nu se særlig Aarb.l896.125ff., jf. Dan-
marksFolkeminder.L(1908).79) 1) (hist.; if.

Fortov 1) den aabne plads midt i lands-
byen (i fællesskabets tid), der var fællesejt

og benyttedes som byens samlingssted, som
gaardsplads for de omliggende gaarde olgn.

NMPet.Afh.III. 312. Sal.* VIII. 535. 2) et

stykke græsjord af forsk, størrelse og til

forsk, brug; dels (nu næppe br.;jf. Fortov 2)
om jordstrimmel langs en mark, bygning
olgn. Moth.T22.jf.: „Endnu hosLandalmuen
i det østlige Jylland om en Jordstrim-
mel langs med en Mark o. d., uden for en
Bygning o. d."Zeinn. dels (dial. ell. hist.) om
jordlod, der benyttes til græsning , ell.

om det sted ved indgangen til et større (i

middelalderen: fællen) græsningsareal, hvor
kvæget samles til malkning, før det drives
hjem olgn. FeilbJ.359.IV.156. 3) (dial. ell.

hist.) hegnet ell. indgærdet vej, ad hvil-

ken kreaturerne drives ud og hjem; drivvej;
ogs. forsk, steder i mere spec. anv., fx. : vej

fra landevejen ind til en gaard, indkørsel ttl

en gaard gennem abildhaven, snæver gennem-
gang ml. to hu^ af gaardens bygninger olgn.

Olufs.(VidSelskAfh.mst.I.338). MDL.130.
147. FeUbJ.359.IV.156.

II. forte, V. ['fmrda] -ede. {jf. sv. forta
sig, no. forte (sig); afl. af II. fort; jf. fort-

ne; nu især dial^ 1) faa til at gaa hurtigere;

skynde paa. I.1) i forb. som forte sin
gang, gaa hurtigere, han fortede Gangen
endnu mereJ'VJens.HFJOS. uegl. : vil Kon-
gen . . give Middel (o: penge) til at forte
vor Gang (0: til at hjælpe vort nystiftede
selskab): det tage Yiiaioå. Bothe.(Råhb.Min.
1786.1.23). iJZ) refl.: gaa hurtigt; skynde
8ig.E8p.86. I spec. om ure: gaa for stcerkt;
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vinde (jf. u. het. 2). Den Klokke forter sig

temmelig meget. Kvæmd. 2) intr.: gaa
hurtigt (fremad); især om arbejde, virk-

somhed olgn.: skride rask /"rem. Arbejdet
skulde forte bedre og smide mer af sig.

MylErich.YJ.191. *Saa forter det frem efter

Høstens SkTik.Aakj.RS.38. rende, kratte

afsted, dække sig, paa alle fire og paa to,

hvad der fortede bedst.JFJen8.Ti.60. Feilh.

II
spec. om ure : d. s. s. forte sig (se u. bet.

1.2). Esp.86. 3) t blive vred uden grund.
Moth.F333.

III. forte, adv. ['fmrda] (fra ital. forte,

stærkt, af lat. fortis, stærk; jf. 1. Fort, For-
tepiano ; sml. fortissimo) J" som foredrags-
betegnelse i musik: stærkt; kraftigt. Mu-
sikL.(1801).89. MusikL.1.238.
For-tegn, et. 1) [V.I.2] mærke ell. tegn,

der sættes foran noget, l.i) (mat.) om tegnene
-}- og -V- foran et tal til at betegne dettes

positive ell. negative værdi. Et Tal uden For-
tegn har altid -|-. Levin. Summen af Rød-
derne i den ordnede Ligning af 2den Grad,
hvor x' har Koefficienten 1, er lig Ko-
efficienten til X med modsat Fortegn. Carl
Hansen. Læreb. i Aritmetik. (1910). 7. 1.2) J^
om de tegn i et musikstykke (anbragt foran
stykket, enkelte dele heraf, linier ell. enkelte

noder), der angiver, at tonerne skal forhøjes

ell. fordybes. MusikL.(1801).89. Geb.MusK.7.
1.3) fO, 1. br.) billedl. Hvorfor (omskriver
JPJacobsen) saaledes: „Frygt var ellers

ikke blandt hans Egenskaber eller Mod
blandt hans Mangler", hvor der ligesom
er skiftet Fortegn som i en Ligning. Georg
Chri8tensen.JPJacobsen.(19iO).63. 2) [V.2.i]

t tegn, der forud antyder ell. varsler noget.

2.1) varsel (jf. Forvarsel;. Moth.T62. de
Luftsyn, som Overtroen . . antager som
Fortegn. Frank.A.77. han nævner . . som
almindelige Fortegn Krige og Krigsrygter,
Hui^ersdød og Jordskjælv. Z^Fifcor^.De
fire Evangelier. (1863). 348. 2.2) (sygdoms)-
symptom. Moth.Conv.F95. I. -tegne, v. se

foretegne.
II. fortegne, v. [fmr'tai'na] -ede. vbs.

-else (s. d.), -ing (se II. Fortegning^, {ænyd.
d.s.; efter ty. verzeichnen) 1) nedskrive;
optegne (jf. antegne 2); nu kun (1. br.):

give en fortegnelse (liste) over (noget) ; regi-
strere. DL.3—18—5. vAph.(1759). Det er
en Regnskabsførers Pligt at fortegne saa-

vel Indtægt som Udgift. 7S0. Det færdige
Katalog indeholder henimod 2 MUlioner
Sedler . . ca, 1,600,000 Værker er registre-

ret, lait er disse fortegnet i ca. 3,380,000

Eksemi>\aTeT.BogensVerden.l923.17. 2) (jf.
VI. for- 2; især fagl.) tegne (noget) paa
en urigtig maade (især ipart. fortegnet
brugt som adj.). (malerierne) vare slette og
fortegnede. Ørst.Br.I.128. Næsen (paa por-
trættet) var fortegnet og noget for lang.
CBemh.IX.202. Maleren har reent for-

tegnet denne Arm. MO. Auroras venstre
Skulder er . . ikke lidt fortegnet. JLange.
11.295. (fot; jf II. Fortegning 2:) Et fot.

Objektiv med (landskabslinse) fortegner al-

tid tøndeformet. Sa/.»yJiJ.593.
jj
(Ibr.) refl.:

tegne forkert. Ludv. Fortegnelse, en.

flt. -r. {ænyd. d. s. (bet. i); egl. vbs. til II. for-

tegne) 1) til II. fortegne 1: det at optegne
noget; konkr.: sted ell. skriftstykke, hvor no-
get ell. en er optegnet; ofte i forb. m. præp,
over, tidligere ogs. af (JSneed.1.246) ell.

paa (Slange.ChrlV.199. Heib.Pros.X.528).

10 de samme ting fortaldes ogsaa iblant det,
som var skrevet, og iblant Nehemiæ for-

tegnelser (1871: Optegnelser). 2Makk.2.13
(Chr.VI). Disse ledte efter deres For-
tegnelse i Slægtregistrene, men bleve
ikke fundne deii.Esr.2.62. denne daglig
fortegnelse ofuer min Reise till og fra
Rus Landt.JJMeZ.458. Man har sagt, at
Historien var en Fortegnelse paa den men-
neskelige Elendighed. Bahb.Tilsk.l791.213.

20 II
nu næsten kun om (skriftlig ell. trykt) ord-

net opstilling ell. opregning af et større an-
tal (ensartede) ting, tilfælde osv.; liste; (om
større, ogsaa trykt opregning:) katalog, en
Fortegnelse over mine SkiiSteT. Eolb.Ep.
V.12. nan forordnede, at man skulde give
ham en Fortegnelse paa alle de unødven-
dige unge Personer, som opholdte sig udi
Bojarernes li\ise.8a.Eh.l.2S8. en Forteg-
nelse paa to og tredive Retter Mad. PA

io Heib.Sk.I.217. han gjør en nøie Fortegnel-
se over al den Rigdom, hun bringer.JffattcA.

MfB.75. Dansk Tidsskrift-Index. Systema-
tisk Fortegnelse over Indholdet af 166
danske Tiåsskx\itev.(bogtitel.l916if.). 2) (sj.)

til II. fortegne 2: d. s. s. II. Fortegning.
Saaby^

I. For-tegning, en. 1) t J^ maaden,
hvorpaa man v. hj. af fortegn (I.2) angiver
tonehøjden. MusikL.(1801).91. MO. 2) [V.6)

40 (fagl.) tegning, der tjener som mønster ell.

forbillede for andre tegninger (jf. foretegne^.
MO. Urmageri.247. Ludv. jf.:Fortegmngs-
figurer. JLange.II.72.

II. Fortegning, en. flt. -er. \) f til

II. fortegne 1 : d.s. s. Fortegnelse 1. Berchs
Fortegning over Svenske Koberstykker.
Langebek.Breve.449. smst.228. VSO.(u.Fot-
tegnelse^. 2) (fagl.) til II. fortegne 2: urig-

tig tegning; fejl i en tegning (jf. Fortegnel-

90 se 2). Eeib.Pros.II.253. (JCJacobsen) stod

§aa den Thorvaldsen 'ske Kunsts sikre aka-

emiske Basis, som ikke kender tU For-
tegninger og den Slags tekniske Fejlgreb.
ØstrupJ.55.

II (fot.) den fejl ved en foto-

grafisk linse, at et kvadrats linier gengives

som udad ell. indad buede (jf. u. II. fortegne

2). Stochholm.Foto.78. Sal.WIII.593.
Fortepiano, et. [fmrdapi'a'no, -'pca*-

no] flt. -er [-'a-iuo'ar] {ty. d. s.; efter ital.

60 forte e piano, stærkt og svagt; se III. forte;

smZ. Piano(forte); især fagl., i alm. spr. bru-

ges oftest Klaver) strengeinstrument m. kla-

viatur og hammermekanik. Eallager.134. Miss
Berenice spilte slet ikke daarlig paa For-
tepiano. iS^-BtZZe.6ral!.JJ7.56. (hun bliver) led-

saget til Fortepianoet for at modtage Un-
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derviisning i Musik. FriizJiirg.nr.39. Mu-
sikL.1.140. H hertil ssgr. som Fortepiano-

fabrik, -fabrikant, -spil, -stykke.

forterpet, part. adj. [fmr'tBrftaf] {tU

terpe, jf. VI. for- 2j; dagl.) om emne, me-
lodi olgn.: som er blevet benyttet (behand-
let, spillet osv.) alt for ofte. Det havde
været som at høre en fortærpet Revu-
melodi en hel Måned. TomKrist.LA.206.
For-terræn, et. a terræn, der ligger

umiddelbati foran en stilling, en fæstntng
olgn. (jf. u. Forland i;. MUitcErTidendeJ894.
410.
fort-fare, v. [-ifa'ra] vbs. f -else (vAph.

(1764). VSO.). (cenyd.d.s.; efter ty. foTt-

fahren) 1) (nu sj. og gldgs.) handle eU. op-

træde paa samme maade, som man er be-

gyndt; vedblive; foiisætte. | m. person-subj.

dersom Du fortfarer saaledes (o: med at

lade vente paa dig), forlader jeg Dit Sel-

skab. JLBasm.100lXat.89. Peder fortfor ad
sin Veltalenheds B&ne.Aakj.VF.36. om
(genoptagelse af afbrudt) tale: hvilken Re-
ligion, fortfoer han, holdes blant eder for

den rette? Eolb.MFbl.lo9. „Naa", fortfoer

Skrædderen. „Se nu at komme i Støv-
lerne." Pont.F.II.95. m. betegnelsen for den
udførte virksomhed styret afpræp. i eU. med:
(Deres majestæt) opmuntrede ham til . .

at legge Haanden paa og fortfare med
dette store og betydelige V^erk. Langebek.
Breve.137. (han) forbød dennem derudi
vildere at iotAzie. Slange. ChrlY. 243. J
Sneed.(Rahb.LB.II.10). Han fortfarer i sin

slette Tænkemaade. VS0JI.38. ies(maatte)
fortfare med Korrespondancen. ^TtcA.J.i 50.

jf.: Fortfarelse (o: forbliven) i Dyd og
Gudsfrygt. VSO. | upers. *Ifala det saamed
Frost fortfarer,

| Og Vintren bliver alt

for slem. Bagges.IV.57. g m. betegnelsen for
handlingen som subj. løvrigt skulde For-
følgelsen ikke hermed være endt, men
fortfare op igjennem Snixdet. SchackJSo.

||

part. fortfarende brugt som adi. Hensig-
ten med denne fortfarende (Mau.SgE.153:
fortvarendej Hidsighed var, at jage Fien-
den ud. Mall.(Eahb.LB.I.6). 2) f optræde ell.

handle paa en vis maade; gaa frem; fare frem.
(de) Oprørske . . fortfore med Violence.
Eolb.Kh.79. Slange.ChrIV.303. -frem, adv.

seu. n. fort 2. -fæstnings, en. [I] ^ fæst-

ning, bestaaende af en række fremskudte for-
ter og en bagved liggende sammenhængende
forsvarslinie. SaUlX.252. f -gaa, v. vbs.

jf. Fortgang. (ænyd. d. s.; efter mnt. vort-

gan, ty. fortgehen) 1) om tid: forløbe. 'End
et Par Aar fortgik. ChrBorup.PM.110. (jf.
Fortgang 2:) Det Evige . . er det Nær-
værende . . For Forestillingen er det en
Fortgaaen, som dog ikke kommer af

Stedet. Kierk. IV. 356. 2) om virksomhed
olgn. : have fremgang; gaa frem. vAph.(1759).

t -gaaende, pari. adj. 1) som bevæger sig

eU. tegner sig (rumligt) i (uafbrudt) frem-
adskridende linie. Veien selv er meget
smuk, med en fortgaaende Biergkiæde til

\eusixe. BaggesJ)VJX.382. 2) vedvarende;
stadig; fortsat (jf. fortløbende 2). fortgaa-
ende Belønning (er beredt) for dem, der
have stridet under Dydens Fane. Suhmll.
220. -g^ang, en. ftt. (i bet. 4j -e. {ænyd. d. s.;

fra nmt. vortgank, ty. fortgang) 1) f ^-
vægelse fremad ell. bort fra noget, en Af-
handling om Lysets Fortgang fra Solen
til visse mørke Pluneter. Mall.SgE. 585.

10 Hovedets rigtige Leie og Fortgang igien-
nem Bekkenet. Saxtorph.F.109. spec: d. s. s.

Afgang 3. Renselsens (o: barselflaaddeis)

ordentlige FoTtgang. 8mst..30. 2) f en be-

vægelses ell. virksomheds stadige vedbliven;

det at noget stadig væk gaar for sig; fort-

scettelse; gang; forløb (jf. fortgaa 1^. Vi har
seet Begyndelsen og Fortgangen af Jeres
Handel derpaa, og vi faaer snart Slutningen
at see. Eolb.SamtJ.2. under et vist Antal

20 (dommere) kunde der ingen Dom afsiges,

og hvad Langsomhed det gav Retten i sin
Fortgang, kan jeg . . beviise Dem. BiehL
Br.69. Er der kun en Fortgang, og ingen
"Regynåelse? Mynst.BetrJ.76. den drama-
tiske Proces og Fortgang. KierkJ.98. Or-
det er sagt i Forbindelse og Fortgang med
(o: i fortsættelse af) en Skildring (af) det
Forfærdelige, der skulde komme over Je-
rusalem. snjsf./F. 6.3. I om tidens forløben.

30 i Tidens Fortgang (blev) Antallet (o: af
mennesker) nnseelig. Kraft.VF.32. 3) f det

at en virksomhed skrider heldigt fremad; frem-
gang (jf. fortgaa 2). en af vore Lotterier,

som ingen Fortgang haver (o : som ikke trU

komme i stand). Eolb.KB.III.7. Han fore-

tog sig med lykkelig Fortgang af Støvet
igien at opreyse den forældede Caiender-
Kunst. CPi?of;ie.3fQ.IJ.508. Arbejdet ha-
ver FoTtgaDg.Søkrig8A.(17o2).§431. Earboe.

40 MarO. („Ordet bruges meest ved Skibbyg-
geriet"). 4) (ur.; sj.) konkr.: d. s. s. 1. Drev
2.2. Han havde Tandhjul og Fortgange —
hele Værket ^t et ur) — med. AndNxJPE.
11.220. t -hjælpe, V. {ænyd. d. s.; efttr

tv. forthelfen) skaffe fremgang ell. udvikling;

frem-, ophjælpe (jf. -bringe 3^. (han) fort-

hialp Fabriqvemes I>Tidt.Eolb.Staat.534.
MaU.SgE.458.
For-tid, en. [V.2.31 {ænyd. i ssg. for-

50 tidsbrev, gammel, skriftlig adkomst (Kalk.
V.302), fsv. for-, f6retidh;j/. Forbigangen-
hed, Forgangenhed) 1) om tidsrum (jf.
Eftertid 1^. l.l) tidsrum af jordens, menne-
skeslægtens ell. et folks liv, aer ligger forud
for den (for den talende) nærværende tid;

ofte mere ubestemt om større ell. mindre del

heraf; undertiden spec. om den ældste peri-

ode (oldtiden); ogs.om de i et saadant tids-

rum levende mennesker, enhver kirkelig
60 Bøn, der fra Fortiden er os overantvor-

det.Mynst.Betr.I.157. Om faa Aar vil Frem-
tiden, der nu ligger for Dem, være Dem
en Fortid. ENClausXeil.69. den gamle Sej-
lads med Kaage— den allersidste Levning
af Fortidens Skibsfart. Pont.LP.VII.7. *(det

danske sprog) gynger Folkets Fortid og
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dets Fremtid ismFa.\n.Børd.GE.218. 1.2)

den del af et menneskes liv, der er tilbage-

lagt; ogs. om større ell. mindre afsnit heraf;
nu især styret af en gen. ell. et poss. pron.

i'
eg begreb ikke, hvorledes jeg, den lange
''ortid igjennem, havde kunnet . . drive
alskens Studier, inden jeg fandt det ene-
ste, der kunde udfylde min Sjæl. Sibb.1.68.

Hun, hvem jeg i Fortiden beskuede som
en Marmorvase. Bagger.I.lOO. paa Grund lo

af min ulykkelige Fortid har (jeg) maattet
føre Dem bag Lyset. Hostr.KG.Il.S. At le-

ve i Fortiden, i sin egen Fortid (i Erin-
dringen). JfO. (en) Arrestforvarer . . der
fra sin militaire Fortid som Underofficer
havde bevaret et stift Halsbind. Z)rac^m.
STL.72. der gaar en Del Sladder om deres
ægteskabelige Samliv i Fortiden. PontLP.
VII.IO.

II
m. prægnant bet, om en persons

tidligere liv m. henblik paa særlige begiven- 20

heder, livsførelse olgn. Hun havde, efter Sag-
net, faaet et Barn med en Officer . . En
Slagter . . fandt sig ikke generet af hendes
Fortid og ægtede henåe.Schand.BS.165.
For at opnaa et Professorat i Miinchen er
han . . rede til at fornægte sin Fortid.^ran-
des. VI.435. en Mand med Pers Fortid.Po«^
LP.VIII.71. Egholms . . var mærkeligere
end alle andre, syntes hun. De havde en
Fortid. Buchh.EG.123. || bryde med sinao
fortid, begynde en ny (og bedre) livsførelse;

begynde „et nyt liv". Hauch.VII.212. han
(brød) afgørende med sin Fortid og gav
sig sine Fædres Gud i Vold. Pont.LP. VII.
166. 1.3) t i udtr. sow i fortiden, før den
fastsatte ell. rette tid; før tiden. Han jog sin
Tiener . . bort i Fortiden. VSO. 2) (gram.)
datid (2); imperfektum; præteritum. Rask.
FS. Fortale. 32. Hvordan saa hun (0: en
forsvunden pige) ud? Lysegraa Kjole og 40

rød Golftrøje . . Hun var saa køn, sluttede
den Talende, idet hun uvUkaarlig kom til

at benytte Dødens Fortid. Hjortø.(BerlTid.
V3I92I.I4.SP.I). fortids fremtid, før-
fremtid, tillægsmaade o/?., se Fremtid
osv. -tidig, adj. [-|ti'8i] (ænyd. d. s. (bet. 2),

jf. ty. vorzeitig (bet. 2); adj. til Fortid) 1)

GJ til Fortid I.1 og 2: som hører fortiden til.

det samtidige Liv, som Kunstneren ken-
der af Selvsyn, og det fortidige, hvis sær- 50

egne Væsen han maa studere gennem
Kunstværker og Bøger. JLange.BM.1.27.
*Begæret, der | Sjælene nager

| lig en
fortidig

I
Øgles Klo. Bang.D.113. Betragt-

ningen af det Fortidige kan ogsaa føre
En i Retning af Guå.JakKnu.Lu.Så. jeg
har tilgivet Dig alt fortidigt, men — de
Synder Du begaar i Fremtiden, dem hver-
ken kan eller vil jeg love Dig Tilgivelse
for. Buchh.KK.14. 2) f (jf Fortid I.3;; som 60

finder sted før den rette tid; for tidlig, med
utidig, stedse fortidig Angst . . martre de
(onde forudsigelser) de . . Dødelige. Blich.

\ fortidlige, v. [tmr^tid'lia] (jf. VL
for- 6.2 (og IV. for 20) samt ty. verfriihen)

bevirke, at noget finder sted for tid-
ligt. Lætteligen kunde (den) Trykning,
som Moderen (0: livmoderen), naar Vandet
var borte, maatte lide, frembringe Veer
i Utide, og derved fortidlige Fødselen. Ørsf.
Nat.I.21.

fortids, adj. (ænyd. d. s. (som adv.) ; egl.

gen. af Fortid; nu næppe 6r.) adj. til For-
tid 1: fortidig (i). Moth.F288. næsten kun
attrib. ved subst., i tilfælde, hvor nu foretræk-
kes sammenskrivning: Vore fortids Menne-
sker tænkde langt anderledes, end vi. 750.
Fortids Sæder, Skikke. MO. Fortids-, i

ssgr. [if(i)r(i)ti(')8s-] (især f3) især til For-
tid 1.1, om hvad der tilhører den svundne tid,

spec. oldtiden; som eksempler paa de talrige

(ndf. udeladte) ssgr. kan næimes : *vor Tanke
seer tilbage

|
og løfter Fortidssløret (0:

det slør, der tilhyller fortiden) for vort Blik.
FGuldb.P.10.5. England er Fortidstroska-
bens Land. Brandes.XI.305. Billeder med
Fortidsstøv over Glas og Ramme. Leop.
HT.82. Jeg kan faa Fortidsfølelse ved at

se et Egetræ, aldrig ved en Bøg. VilhAnd.
AD.71. (jeg) følte mig som Videnskabs-
manden, der af spredt forefundne Knog-
ler opkonstruerer Fortidsdyret. KLars.(Til-
sk.1904.29). -form, en. spec: [2] (gram.)
et verbums form (2.6) i præteritum. Wivel.
142. O -levning^, en. (lovens) Indhold
vil altid gjøre den til en høist mærkelig
Fortidslevning og et meget hæderligt Min-
de om Kong Christierns lyse Tanker over
sin Tids og sit Folks Tarv og Trang.
CPalM.0.385. Bonden (havde) i hans Øjne
. . været en Fortidslevning. Pont.LP. VIL
105. VilhThoms.Afh.III.299. O -minde,
et. *Vær velkommen, Herrens Dag,

|
Med

de store Fortids-Minder! Grundtv.SS.III.3.
Feilb.BL.134. \\ konkr.: ting, der er bevaret

som leiming fra fortiden. *Hvert af disse
høie Træer

|
Er et Fortidsminde. jHeift.

Poet.VI.247. Tops.I.311.

fortie, V. [fmr'ti'a] (præs.) toriier. Høysg.

AG.67. -ede ell. (nu sjældnere) -tav (Thaar.
H.17. Oehl.D.42. Gylb.Novel.II.246). vbs.

-else (s. d). {ænyd. forti(g)e; sml. ty. ver-
schweigen) 1) trans, t.i) (nu næppe br.)

ikke udtale (en lyd, et ord olgn). ingen bdg-
stav (bliver) fortied. Høysg.AG.7. smst.67.

1.2) ikke omtale; tie stille med ell. om.
Jeg burde paa dette Sted ikke fortie (Popes)
ypperlige Forsøg (0: læredigt) om Menne-
sket. iJjcFI. 55. *Uskiønsomme vi Livets
Lyst fortier. Zetlitz.Poes.47. Herskabet .

.

fortiede ikke Historien. ECAnd.VIII.242.
Et Par Dage efter savnedes et Servietbaand
af Sølv. Fru E. havde sine Anelser men
ønskede at fortie dem. JVJens.EE.30. m.
h. t. person: *Skal kun Skribenterne om
ham allene skrive?

|
Skal hånd foreviges?

men jeg fortiet blive? Graah.PT.11.21. hun
havde ladet sig tvinge af Ridder Rød til

at fortie og fornægte ham og hans Daad.
SvGrundtv.FÆ.1.92. m. hensobj. : hvi skulde
han . . fortie sin egen Slægtning saadant
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et Glædeshnåskab. Horreb.II.223. Burde
Du ikke advare Din Broder, istedenfor at

fortie ham, hvad han har Ret til at vide.

Gylb.IV.290. nu især: i en bestemt Jtensigt

at meddele noget, man (if. (moralsk) pligt)

burde meddele; undlade at fortælle (et for-

Åold, sandheden osv.); holde skj^ilt ell.

hemmeligt, (oftest styrende genstandssætn.,

abstr. sub^. (vbs.), pron. olgn.). den skade-
lige Lærdom, som (tempelherrerne førte) lo

blev fortiet. Holb.Ep.IV.éOS. naar en Re-
crut ved Sessionen fortier den Skade han
maatte have, og først ved Regimentet til-

kiendegiver den. MB.1771.393. 'hvad jeg
burde sagt, og har fortiet. Zetlitz.(Bahb.

LB.II.161). hvem der fortier Sandhed,
han begraver Guld. PAHeib.Sk.III.17. »Let
din Synd du kan fortie. Bødt.33. Jeg vilde
have fortiet denne Sag, men den lader
sig ikke skjule længer. Hostr.T.191. jeg be- 20

sluttede mig til at blive Løgner og for-

tie, at heller ikke jeg var mødt Dagen
før. Buchh.UH.lll. abs.: Han løj aldeles
ikke . . han fortiede k\yn. Leop.VO.145. jf.
bet. 1.1: Dersom een, der er berygtet for
slette Sæder, giver Staten et godt og nyt-
tigt Raad, forties hans "Sayn. Bagges.NK.
122. 1^) t fortie sin ret, miste sin ret

ved at tie; forsømme at kræve sin ret i tide.

Moth.T95. 2) refl.: tie for længe; tale 30

for lidt. Jeg havde nær fortiet mig. FSO.
nu (næsten) kun (dial.) iordspr.: man kan
snarere fortale sig end fortie sig, se III.

fortale 2. O Fortielse, en. {ænyd. for-

tigelse) vbs. til fortie (I.2). Sandhedens For-
tieise. Hojreb. 11.309. den omhyggeligste
Fortielse af Stridens egenlige Gjenstand.
Goldschm.VI.432. NaarThoras og mitÆgte-
skab skulde fortsættes . . maatte dette ske
i Kraft af megen Fortielse. KLars.AH.162. 40

jf: arrestanterne kunde ikke gennemføre
deres fortielsessystem

j || spec.(jf. for-

tie 1.1; æstst., 1. br.): afbrydelse midt i en sæt-

ning, saaledes at man overlader det til til-

høreren (Iceseren) at fuldende den, slutte sig

tU fortsættelsen; aposiopesis. BTDahl.Da.Stil-
lære.(1889).56.

t fortiende, v. {ænyd. d. s., jf. ty. ver-
zehnten; sml. Tiende, tiende, v.) udrede
tiende af (noget), jeg vil visseUgen for- 50

tiende til dig (1871: give dig Tiende af^

alt det, du gi^er xmg.lM:os.28.22(Chr.VI).
At fortiende sit Korn. FSO.
fortigg^e, V. -ede. f) („i daglig Tale."

VSO.) t ideligt bede (en) om noget. Han
har saaledes fortigget mig derom, at jeg
omsider maatte sige Ja dertil. VSO. 2)
(dial.) i udtr. som ikke have det saa
fortigget, ikke være (saa) fattig. Feilb.

for-til, adv. se IV. for 19. CJ -til- 60

fælde, et. [V.2 (og 6)] (dannet i slutn. af
19. aarh.) tidligere ttlfælde, der er af samme
ell. lignende art som et senere foreliggende,
og som kan virke bestemmende for behand-
lingen af dette; præcedens (jf. Foreåømme 1,

Foregangstilfældej. ADJørgJII.281. Hø-

V. Rentrykt •/« 1923

rup.II.120. I Og for sig var Korstog ikke
Absalon imod, naar blot de gjordes frugt-
bringende for Danmark. Der var Fortil-

fælde i saa Henseende. fl'0/r.46saZon.IJ.

(1909).97. 1 m. bestemmelsen af tilfældets art

tilknyttet ved præp. for ell. (sjældnere) af.

Et Fortilfælde for denne Fremgangsmaade
har man i de Nevtralitetserklæringer, som
udstedtes . . ved Krimkrigens Udi rud. Pol.

^^/il904.1.8p.5. Han havde . , sagt, at der
ikke forelaa noget Præcedens for et saa-
dant Svar . . Hvad han havde villet sige,

var kun, at der forelaa ikke noget For-
tilfælde af et saadant almindeligt Svar.
smst.'yiol906.2.

t fortin&re, v. -ede. vbs. -else (VSO.)
ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s., fsv. forthinga;
efter mn^. vordingen, <?/. verdingen) 1) trans.

1.1) m. person-obj.: faa (en) til at udføre
et arbejde paa forudbestemte lønvil-
kaar. At fortinge Arbeidsfolk for Dagleie.
VSO. 1.2) m. h. t. arbejde, varer olgn.: over-

lade (udførelsen af et arbejde, leveringen af
varer olgn.) til en for en forudbestemt pris;

give i entreprise. Flikkeriet fortingis i

Præstens Overværelse . . paa Arbejdernis
egen Kost . . og for een vis Penge. DL.
2—22—67. At fortinge en Bygning for en
vis Sum Penge. FiSO. Det er fortinget Ar-
beid (o: akkordarbejde), smst. 2) refl. 2.1) for-

tinge sig til et arbejde, faa overdraget (at

udføre) et arbejde tU en forudbestemt pris.

Det Arbeid har han fortinget sig til.FSO.
2.2) (jf. VI. for- 2.1^ indgaa en akkord (om
et arbejde), som er ufordelagtig. Jeg har
skammeligen fortinget mig paa det Stykke
Arbeid. FSO. MO. f Fortingning, en.

flt. -er. vbs. til fortinge I.2; ogs. mere konkr.:
overenskomst om udførelsen af et arbejde,

levering af varer olgn. til en forudbestemt
pris. Store Bygningers Fortingninger skal
skee med og efter Kirkens Forsvars Raad.
DLJ2—22—67. Den Mester har det Arbeid
i Fortingning (nu : i entreprisej. VSO. Efter
en vis Fortingning skal han sætte det Huns
i fuldkommen Stand. s»j5<.

fortinne, v. [fmr'ten'a] -ede. vbs. -ing
(s. d.) ell t -else (VSO.), jf Fortinneri.

(ænyd. d. s.; efter mnt. vortinnen, -ten(n)en,
ty. verzinnen; jf. VI. for- 6.1) t) (fagl.)
overtrække m. et tyndt lag tin. VSO.
Smaa Ting af Messing og Kobber for-

tinnes let ved at koges med Tinspaaner,
Vinsten og Vand i en fortinnet Kobber-
kedel. Jffaand^em.50i. ofte i part. fortin-
net brugt som adj.: Hæste-tøy med for-
tinned Blik i Steden for Sølv. Holb.HhJ.
299. Olufs.NyOec.L 117. aUe Kedler og
Kasseroller af Kobber (er) indvendig for-
tinnede. B^aandy. i94. 2) (især Qi) overf;
næsten kun i part. fortinnet brugt som
adj.; om øjne: som har et unaturligt, især
mat, livløst, dorsk udtryk; (nu næppe br.) i

videre anv., i udtr. for, at man ikke er i

stand til at opfatte noget (klart); forblindet.

mig er det umueligt at see nogen (mod-

62
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sigelse) og tillige umueligt at troe, at mine
Øyne ere fortinnede (o : at jeg ikke kan op-
fatte klart). Eilsch.Brev.14. hans Øjne saae
bedre ud i deres naturlige Tilstand, end
naar han havde faaet dem fortinnede.
Markman.Fort.203. Han gned sine Øjne,
som var rødsprængte og fortinnede efter
mange søvnløse Nætter i granathærgede
Skyttegrave.Eørd.RH.lSS. det spæde Barns
Øjne . . er uden „Blik", fortinnede, matte,
„siællose''.VilhRasm.BU.45. || talem. (nu
1. br.): hans øjne er fortinnede med
kernemælk, han ser mat, sløv, ell. for-
sviret ud. hans (o: en drukken mands) Øine
vare fortinnede med Kiernemelk, og han
søgte forgieves at drage Læberne til et
SmiU.OeRZZFJ7I.67. Hendes Øine ere
fortinnede med Kjærnemelk, thi hun har
dandset hele Natten igjennem.Xevin. D&S.
jf.: er mine Øine ikke fortinnede med
Kiærnemelk (o: hvis jeg ikke ser fejl), saa
seUer han nu der. Grundtv.Snorre.li.187.
Fortinner, en. (fagl.) haandværker, der
giver sig af med fortinning. Levin. Krak.
1919.1.735. Fortinneri, et. [fmrtena'ri-']

(fagl.) værksted ell. fabrik for fortinning af
genstande. DagU.^lbl872.4.sp.l. Fortin-
ning:, en. (fagl). 1) vis. til fortinne 1.

Moth.Tlie. vAph.Chym.1.458. Haandv.194.

II
(nu næppe br.) anbringelse af folie (1)

paa bagsiden af spejle olgn. vAph.Chym.1.
462. 2) konkr.: det tynde lag af tin, hvor-
med fortinnede genstande er overtrukket. VSO.
Syren angriber . . Tin, og blotter derved
snart Kobberet paa de Steder, hvor For-
tinningen er tyndest. Olufs.NyOec.I.117.
Haandgern.SOl.
fortissinio, adv. [fcoritisimo] (fra ital.

fortissimo; superl. til III. forte) J" som fore-
dragsbetegnelse i musik: meget stærkt. Mu-
sikL.(1801).89. MusikL.1.238.

|| ({9, 1. br.)

i videre anv. (hans ro i) MoQsætning til

galliske Politikeres Fortissimo-Ophidselse.
Bønnelyeke.(BerlTid.^/sl922.M.3.sp.2). som
subst. : der fremkommer et Indtryksvirvar,
som . . overvælder og trætter. Et evigt
Fortissimo. Alt skal . . fremstilles i sin
højeste Potens, i sin kompletteste Form.
VVed.B.75. Nordstrandens ildevarslende
Bas . . saa evindeligt sunget og bruset .

.

saa Fiskerne kun har Øren for dets store
Fortissimo 1 AlbaSchwartz.Skagen.I.(1912).2.
fortjene, v. [fcoritcæ'na ell. (dagl., især

vulg. ell.dial.) -itcæn'a] j/". fortjener. Éøysg.
AG.128. (tidligere ogs. skrevet fortjenne. Eolb.
Jean.III.l). præs. -er ell. (nu kun dial.) -tjen

(Eolb.Paars.217. sa.Metam.29. Feilb.) ; præt.
-te ell. t -ede (Holb.Ep.V.218. Rothe.KF.131).
vbs. jf. Fortjeneste, (glda. fortiæne (Mand.
63.83); efter mnt. vordenen ('^t/. verdienenj)
1) (i rigsspr.nu især m) skaffe sig ell.

opnaa noget (nu kun: pekuniært ud-
bytte) som løn for ydet arbejde (tjeneste)

ell. (nu især) som gevinst ved handel, spe-
kulation olgn.; tjene, fortiene . . sin føde,
sit ophold med spind og væt Moth.TlOO.

hånd skal have tak, at hånd vil tænke paa
mig (o: en prokurator) og unde mig en
Skilling a.tfoTtiene.Holb.llJ.V.7. Skal mand
giftes, maa der lige saa mange Folk kom-
me sammen for at æde og drikke op, meer
end en stakkels Handverks-Mand kand
fortiene udi 4re Aar igien. sa.^ars.J.i. *ti

Tusinde Rixdaler
|
Fortiener De, naar De

befaler ("o; naar som helst De vil). Wess.163.
10 Winth.VlII.279. Når fragten regnes til

otte procent, og en rubel sættes til to
kroner og otte og firs øre . . hvor mange
Frocent pa fortjener han sk? Hjortø.Æ.45.
ortjene sit brød (jf. I. Brød 2.i, især

sp.40'^): Moth.T99. Gud veed, at han suurt
maa fortiene sit fattige Brød. £m;.FJJJ59.
Han fortjente sit Brød som Embedsmand
ved et Livsforsikrings-Selskab.^rawdes.ZJ.
248. fortiene sit brød i sit ansigtes sved.

20 Moth.TlOO (jf. u. Ansigt 1.2j. f ortj ene no-
get dyrt, se u. II. dyr 2.2. hvad der spa-
res (er spar(e)t), er fortjent, se u.

spare.
||

(sj.) refl. Det er kun Penge, man
kan fortiene sig. PEMiilU407. \\ i forb. m.
præp. paa ell. ved. (en doktor) kand fortiene
meere paa een Feber end (eg paa 10 par
Støvler at giøre. Holb.Hex.IlI.3. Paa disse
Varer er kun lidet at fortiene. VSO. MO.
(han) fortjente saameget ved sit Apothek,

30 at han ikke behøvede at sætte en saa streng
Grændse for sin Gavmildhed. Hauch.MfU.
47. (sj.) uden obj.: min Fader fortjente
paa sin Side, min Moder paa sin, ved at

forfærdige Fruentimmerpynt.5McA.JF.^65.
Jeg troede, han vilde kjøbe mig (komedien)
af og siden fortjene paa åen.HCAnd.A..
115.

2) (nu især relig.) skaffe (sig selv eU.

især: andre) ret til ell. (varig) besiddelse
AH af noget ved en vis virksomhed (personlig

indsats ell. offer) ; erhverve (2); opnaa. (især

m. obj. og hensobj.). 'Gjerning ei fortjene
kan

I
Sin Deel udi Guds Himmel-Land,

|

Hans Naade det skal sende. Kingo.l2. *Min
Jesu Blod giør Sielen reen,

|
Thi derved

hånd fortiente,
|
At Syndens Straf, end

ikke een,
|
Jeg nogen Tiid tør vente. ^rors.

22. *Jesul som Himlen os alle fortiente.

smst.297. Grundtv.PS. V.442. || m. overgang
50 til bet. 3; m. refl. hensobj.: Derpaa kommer
min Parykmager, som undertiden fortie-

ner sig et Par Ørefigen, naar han ikke
kan tvinge sin Kam efter mit Sind. JSneed.
1 347. (jeg) tror upaatvivlelig derved at

fortjene mig mine Læseres TSinemmeUg-
heå.PAHeib.VS.37.

3) m. tilbagetrængt forestilling om virksom-

hed fra subj.'s side: erhverve sig udsigt til

ell. faa (ret til) vederlag ell. gengæld (beløn-

60 ning ell. paaskønnelse, straf ell. dadel olgn.)

for noget p. gr. af sin handle- ell. tænkemaade

;

gøre sig ell. være værdig til; paadrage
sig; forskylde (1). 3.1) m.obj. *han med
sine Vers mit Hierte glæde kand,

|
Der-

for han Tak fortien den gode ærlig Mand.
Holb.Skiemt.)(7r. Du hafde fortient at pryg-
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les med Stok af Buuset sa.GW^1724).19
se. Hvad Ondt har jeg gjort, for at for-

tjene en saadan glædeløs Ungdom, Gylh.

IV.237. 'Han fortjente Medaljen; men se

om han fik åen. Drachm.SH.67 . Du havde
fortjent, at jeg havde sagt Nej. PonfJ^P.
VII1.89. fortjene fortrin(net ), se For-
trin 1. (sj.) m. person-obj. : Du skal have
hende, du skal fortiene hende, du skal

blive djdig.Ew.VIIlJlé. (l.h:) m. næg-
tende utrscetn. som obj. : Den, der ved sine

grundige historiske Arbeider har vundet
et europæisk Navn, fortjener, at Du ikke
sidder i hans Nærværelse og tygger paa Dit
— (hvad er det Du har i Munden, Knalde-
viskelæder?). i^n<zJur^.nr.46. I (1. br.) refi.

(han) vilde fortjene sig (1819: fortiene^
Tak af Jøderne. ApG. 25. 9 (1907). R (i»<^

{Q) m. tings-subj. (Marots) Artikel i Bayle
fortiener at efterlæses. Reenb.I.212. Saa- »
danne Vers fortienne saadan Belønning.
Eolb.Tyb.V.5. At elske en fortryllende
Skabning, fortjener det at dadles. PAHeib.
Sk.1.109. (har jeg) giort Noget, som for-

tiener Døden (Chr.VI: er værd at døe for^,

vægrer jeg mig ikke ved at døe.ApG.25.
11. en Sag, som fortjente den alvorligste

Paaagtning af rette Vedkommende. Po«<.
LP.VII.49. 3a) (nu sj.) uden obj. Gjengjel-
der Hedningerne, som de have fortjent. 30

lMakk.2.68. f m. adv., der angiver gengæl-
delsens art: Hans fader fortiænede vel af

st&eten. Rothe.KFJSl. Lad en uskiønsom
pen forvandle laster tU dyder . . den for-

tiæner ilde af menneskene. s»js<.i8i. f refl.:

Hånd efterlod sig een eeniste Søn kaldet
Peder Carisius, som sig og saa vel for-

tiente, at hånd blef siden af Kong Frede-
rich dend Tredie adelet. Slange.ChrIV.437.
3^) part. fortjent som adj. B m. passivisk 40

bet., om ting. (de fik) Ugudeligheds for-

tjente Løn. 2Makk.8.33. Om en saa nær-
gaaende Adfærd . . fik en hundsk Behand-
ling, vilde det ikke være mere end for-

tjent. Schand.0.11.63. (fortjenstmedaljen) er
paa Aversen smykket med Kongens (bil-

lede), paa Reversen staar „Fortjent" i en
Egekrans. Sal. « VIII. 538. (jf. velfortjent :)

•deden udganger
|
Saa mangen en dyg-

tig Student,
|
For hvilken vort Fødeland 50

fanger
|
Stor Ære, hel vel fortjent. PMcA.

D.il.85. H (9 m. aktivisk bet., om person:
1. i /brfc. gøre sig fortjent (til noget),
erhverve sig ret ell. adkomst til (belønning,

anerkendelse osv., sjældnere: til straf); ind-
lægge sig fortjenester. VSO. MO. (den) fran-
ske Forsker G. (har) gjort sig fortjent og-
saa paa dette Omraade. VilhThoms.Afh.III.
319. har jeg ikke gjort mig fortjent til

din Fortrolighed. EodeJ)g.95. Østre Lands- 60

ret . . fandt, at de hellige Svindlere havde
gjort sig fortjent til noget mere (i straf).

Pol.'Vtl923.6.8p.3. 2. (Jf. lat. (bene) meritus
samt velfortjent) m. prægnant bet.: som er

ell. har gjort sig værdig til belønning, ære
osv.; som har indlagt sig fortjenester, den

borgerlige Eegekrands rækkes den for-

tiente l,\sind.Rahb.Tilsk.l793.67. Han er en
fortjent Yngling, han har allerede en Pen-
sion af tre hundrede Rigsdaler. BeiftJ'oe^.

VI.339. Westergaard var ubestrideligt en
af de største ogmest fortjente Orientauster
i vor Tid. VilhThoms.AfhJJ74.

4) t opslide ell. medtage ved brug; vist kun
i ^arf. fortjent brugt som adj.: op-, ud-
slidt; udtjent; „gammel". Den gamle
fortjente Livs-Mundering tilhører de Na-
tionale som staae i Numer paa den Tid
naar den nye Livs-Mundering anlægges.
MR.I8OO.IOI0.
Fortjeneste, en. [fcor'tcæ'nosda,

-'tcæn'(3)sd9] (nu kun dial. Fortjenest Moth.
T102. FeUb. tidligere ogs. skrevet Fortjenne-
ste. Eolb.UHH.IV.10). fit. -r. {ænyd. d. s.; jf.
mnt. vordenst (ty. verdienstj sanit Tjeneste)

1) tH fortjene 1: indtægt, erhvervet ved
arbejde, handel, spekulation osv. Moth.T102.
Her vanker kun smal Fortieneste. VSO,
Demetrius , . skaffede Kunstnerne ikke li-

den Fortieneste (Chr.VI: vindingj. ^pG.
19.24. Min Moder kunde flette Fiskernet,
det gav her ved Bugten en god Fortje-
neste. JC4n<i.F.540. paa een Dag fortæ-
rede (han) hele Ugens Fortjeneste. Gold-
schm£nJøde.(1845).61. *Han, Rasmus der-
ovre, har lovet mig Part | I Baaden, og
saa blier der svære

|
Fortjenester. DracAwi.

DM.49. denne Pris giver os kun en meget
beskeden Fortjeneste. iMdy. jf.: hvad for-

tienest kunde jeg have derved, om jeg
bedrog dig. MothJ'102.

2) m fortjene 2: gerning, hvorved man
(gennem et offer olgn.) skaffer andre ret
ell. adkomst tU noget. Helgenes Fortienester.
Holb.Kh.489. vAph.(1772).II.78. nu kun
(relig.) iudtr.Kristi fortjeneste(r), om
Kristi lidelse og død. smst. VSO. Jesus Chri-
stus har erhvervet os Syndernes Forla-
delse, idet han gav sig hen til Forsoning
for al Verdens Synder . . men Jesu Christi
Fortjeneste kommer os ikke til Gode, uden
naar vi troe paa ham. Katek.§86. PMadsen.
Troslære.(1912-13).427.

3) til fortjene 3. 3.1) det at fortjene ell.

gøre sig fortjent til en vis belønning,

straf osv.; skyldighed, (hans) Mishand-
ling, og den deraf flydende Fortieneste
eller Skyldighed til at lide Straf. Stampe.
1.72. nu kun styret af præp.: efter for-
tjeneste (jf. efter 8s). dette er Herrens
Hevns Tid, han betaler den efter Fortje-
neste. Jer. oi.6. hvis du oftere lader dig
see her i Naboelavet, skal du blive straffet

efter Fortienneste. Holb.UHH.IV.10. Det
gaaer ikke altid her i Verden efter For-
tjeneste. PalM.IL.II.745. Ludv. udenfor-
tjeneste olgn., uden at have forskyldt det

;

nu oftest (m. overgang til bet. S.ij: uden at

have virket derfor ved fortjenstfulde hand-
linger. Vare ingen andre ulykkelige end
de, der lide uden Fortjeneste, saa gaves
der ingen ulykkelige Mennesker. PAHeib.

62*
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TJS.137. Den Lykke vederfores ham uden
al Fortieneste. VSO. han blev valgt til for-

mand ganske uden egen fortjeneste, blot

fordi man ikke kunde finde nogen bedre
i

jf. (jarg.) : den (nye) „Forening af Offi-

cerer uaenfor aktiv Tjeneste" (kaldes af
soldato-ne) Foreningen af Officerer uden
aktiv Fortjeneste. Sama.JJI. 76. 3.2) (jf.
fortjent 2 (u. fortjene 3.3^ samt lat. meri-
tum, fortjenstfuld handling) oftest i ftt., om lo

handlinger, optræden olgn., som berettiger til

belønning, ros osv.; fortjenstfuld hand-
ling, virksomhed osv.; ogs. (nu sjældnere)

om udmærkede (aandelige) egenskaber, som
fortjener ære osv.: fortrin ell. dyd. Det
er Eders Godhed, ikke mine Fortienester,
der bane mig Vey til saadan Lykke. Holb.
LSk.1.5. Han besidder, foruden Retsindig-
hed og en ædel Characteer, den store For-
tieneste, at De elsker ham. Ew.IV.245. det 20

moliereske Stykke, som det . . er en For-
tjeneste at have bragt paa Scenen. Heib.
Pros.VII.282. Ministeren havde udbragt
hans Skaal og dvælet ved hans Fortjene-
ster af den danske Handel. Sc/iand. Ti''.//.

160.
Il

i videre anv.: berømmelse, ære, ros

osv., der tilkommer en for en handling, virk-

somhed osv. regne sig noget til Fortjene-
ste. JDÆff. indlægge sig fortjeneste I

fortjenst-, i ssgr. [fcnritcæ'nsd-, 30

-'tcæn'sd-] (f Fortjeneste-, se u. -medalje/
(især iS) a/" Fortjeneste 3. -fuld, adj. (jf.
fortjenstligj. f) (sj.) om person: som er vær-
dig til paaskønnelse, ære osv.; fortjent, jf:
Mennesket (er) uden nogen hans For-
tjenstfuldhed (0: uden egen fortjeneste),

ved at være Menneske, herligere end Sa-
lomos Herlighed. jK^ierA). FIZI. ^55. 2) om
handlinger olgn.: som fortjener ros ell. ære
osv.; rosværdig; fortræffelig, synes du, der 40

er noget særlig fortjenstfuldt ved at gå
og sulte sig her i livet. NMøll.H.125. Pont.
LP.Vin.256.
O fortjenstlig, adj. [fcoritcæ'nsdli,

-'tcæn'sd-] {efter ty. verdienstlich) 1) (for-
æld.) til Fortjeneste 2: som erhverver ell.

skaffer ret til noget. VSO. det (var) en af

Lutherdommens Grundsætninger, at ingen
Gerning var fortjenstlig, hverken Almisse,
Faste eller Fest. rroeZsL.ZIF.575. 2) til 50

Fortjeneste 3. 2.1) (sj.) om person: fortjenst-

fuld 1. den fortjenstlige Svinehyrde. -Biic/i.

IV.303. 2.2) om handling: fortjenstfuld 2.

De troe . . lutter Mirakler, jo fieer . . desto
bedre og desto fortienstligere. Æi^.FIJ.iSO.
Det er en af Fredrik Barfods fortjenst-

lige gerninger at have opredet hovedtræk-
kene i Stubs levned. ADJørg.III.465. det
fortjenstlige finske lexikon af G. Renvall.
VilhThoms.Afh.I.138. GJ -lied, en. (f For- 60

tjenestelig-;. 1) (foræld.) til fortjenstlig 1.

(visse kættere) nægtede Almissernes for-

t{eneste\igheå.Borrebye.TF.234. Nogle paa-
staae, at man ikke kan tillægge Christi
Død nogen Fortienstlighed.F/SO. Fortjenst-
ligheden ved Afholdenhed og alle de an-

dre gode Gerninger, som den katolske
Kirke havde anbefalet, faldt altsaa nu bort.
TroelsL.V.16. 2) fi7 fortjenstlig 2. Store Op-
dagelsers Fortjenstlighed bedømmes ofte
slet af en vis underordnet Skarpsindighed.
0rst.IX.79. e. br.

Fortjenst-medalje, en. (f Fortje-
neste-. KancCirk.^^hl845). (især emb.) me-
dalje, der tildeles en som belønning for for-
tjenstfulde handlinger ; nu særlig om den ved
reskript af **/? 1845 indstiftede danske me-
dalje af denne art. KancCirk.'^^hl845. Pont.
A.44. Fortjenstmedaljen i Guld. Bosendal.
D.II.131. SaUVin.538.
t fort-komme, v. (ænyd. d. s.) t) kom-

me fremad ell. af sted. alle Søer og Passer
(var) optøede, saa at (soldaterne) ikke kun-
de tovtkomme. Slange.ChrIV.308. 2) have
fremgang m. et foretagende olgn. Historien
maa endnu erindre, hvor vidt Sverrig fort-

kom dette Aar med sin Krig udi Lifland.
smst.187. vAph.(1764). -lebende, part.

adj. [-ilø'Obana] \) (fagl.) om noget konkr.:

som fortsætter sig (løber videre) uden at være
afbrudt ell. sammenstykket (jf. -gaaende 1/
der er i Byerne nord for Alperne ingen
fortløbende Taglinie; idet Gavlene vende
mod Gaden, præsenterer hvert Hus sig .

.

som noget for sig.VVed.BB.41. Fortløben-
de Vinkeljern. Scheller.MarO. 2) som fort-

sættes uafbrudt, i sammenhæng, ell. danner
en (uafbrudt, sammenhængende) række af
paa hinanden følgende, hinanden fortsætten-

de led. VSO. en fortløbende Commentar
til Musikken. Kierk.1.68. igjennem de fire

og tyve Prædikener . . gaaer en Stræben,
en fortløbende Tanke. smsf. F..3'5, systema-
tiske, fortløbende Undersøgelser. Naturens
V.1914.196. Stykkerne er forsynede med
fortløbende Numre. Ludv. værket har fort-

løbende paginering
\

fortne, v. [ifmrdna] -ede. (afl. af II. fort;

sml. n. forte; især talespr. (gldgs.) ell. dial.

(især sjæll.)) 1) intr. (oftest upers.): bevæge
sig hurtigt ell. hurtigere (fremad); gaa ra-
sk(ere); især om arbejde, virksomhed olgn.:

det vilde fortne meer . . med Toget, naar
han var selv tilstæde. Grundtv.Snorre.III.
338. *Kong Karl har prøvet for anden
Gang

I
At rykke i Norge ind;

|
Møien er

tung og Tiden lang; |
Det fortner ei efter

hans Sind. Recke.T. 14. \\
(sj.) m. person-

subj.: arbejde hurtigere. *Han (0: smeden)
staar ved sin Esse, han blier paa sin Post, I

Han helmer i Hede, han fortner i Frost.

Drachm.DM.lOl. \\ spec. om ure: gaa for
stærkt. SaUXIII.177. || især i forb. m. næg-
telse: bringe gavn ell. fordel; nytte; hjælpe.
slaa ikke med Nakken ad ham, thi det

fortner lniet.CBernh.V.270. *At krybe hen-
ad Jorden |

det fortner ingenting. 7pse».

AdgrønneStier.(1883).34. 2) trans.: lade no-

get foregaa i et hurtigt tempo ; fremskynde;
ogs.: give (noget) en stærkere fart (end

det tidligere havde); skynde stærkere paa
(jf. H. forte i). 2.1) m. h. t. bevægelse, den
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uafladelige given agt bestemmer, om der
skal sagtnes eller lortnes (o: med løbet).

EdvLehm.BY.100. især i icdtr. som fortne
sin gane olgn., gaa hurtigere. PEMiilL*
560. *l Skridt gik de andre, jeg fortned
min Fait. Drachm.SH.9. *De fortne deres
Tridt

I
med ilsomme Skridt. sa.UD.221.

(han tænkte) paa at fortne Gangen og ind-
hente dem. Gjel.VG.97. |) refl.; spec. om
ure : gaa for stærkt, klokken har fortnet sig.

Thorsen.186. || i forb. m. præp. paa: skynde
paa. Du faar fortne Udt paa dig, Sofie,

lor nu begynder di at komme. Wied.LE.
16. 2.2) m. h. t. virksomhed olgn.: fremme;
befordre (3). Mennesket tvang den bru-
sende Storm at fortne hans Aiheide.Mynst.
Betr.lJ212. (hvis) han brugte Sværdet mere
og Pennen mindre, det vilde fortne vore
Sager bedre. CBemh.V.56. Man kan fort-

ne . . Reisen, Bygningen. PEMiill.*560.
\\

i forb. m. præp. paa. (sangen) kan hjælpe
til at fortne paa Aiheidet.Schand.SF.378.
vi kan begynde at se os om, hvordan vi
bedst kan fortne paa Sagen. Hørup.II.53.

II refl. Det er svært, saa det Arbejde fort-

ner sig. KLars.GV.Sl.
jj

(sj.) arbejde paa
eU. sørge for, at noget udvikles, faar større

kraft, styrkeolgn.; forstærke; forøge. 'Han
. .

I
Som gjennem Bølgen fortnede dets

(o: Danmarks) Hæder,
| Er Støv. Thaar.

ES.310. 'underlig, at Øllet,
| som plejer

fortne Røsten, gør den ru! DrachmSÉV.85.
I. t For-tog, et. [V.3] {ænyd. d. s., ogs.

i bet.: stillingen i spidsen af en hær som for-
reste afdeling (jf. Fortogtj; fra mnt. vortoch
(ty. vorzug^) 1) d. s. s. -togt 2. Vice-Admi-
ralen, som denne Svenske Flode skulle
føre, skulle staa under Kongens af Dan-
marks egen Befaling; men dersom dend
Svenske Flode blef stærkere udi Antallet,
da beholder dend Fortoget og Admira-
Utætet Slange.ChrIV.617. 2) d. s. s. Fortrin
1. Moth.T22. II. -tog, et. se II. Fortov,

t -togsmand, en. {ænyd. fortovsmand;
jtir.) person, som var formand for togsmæn-
dene (o : nævningene, sandemændene); overf.:

formand; leder. BeenbJ.286. -togt, en. 1)

[V.l.i] (a, foræld.) d. s. s. Fortrop (jf Bag-
togt), alt Dette udrettedes af Fortogten
med en Skyndsomhed, der Intet lod tU-
bage for Hovedhæren. Blich. 11.488. ved
min Tilbagekomst kan jeg hverken finde
Fortogt, Fløie eUer Bagtogt, saa fuldstæn-
dig er Forvirringen.LMoltke.Overs.afScott:
QuentinDurward^l861).643. 2) [V.3] f fø-
rende stilling; forrang; overtag (jf. -tog 1).

Vil end min Frygt nogen Tid have For-
togten, jeg vil dog icke glemme at haabe
paa Gud. Hummer.JS.II.34.

I.fortolde, v. [fmr'tmra] -ede. v6s.-(n)ing

(s. d.) ell. (nu næppe br.) -else (VSO.). {glda.

fortholle; jf. ty. verzoUen; til Told; især T
ell. emb.) lade (en vare) underkaste toldefter-

syn og (for saa vidt den ikke er toldfri) be-
tale told af den. Det nøjeste Kiøb er 5
Mark, ringere kand jeg icke selge den.

thi vi ere icke af de Folk, der practisere
noget ind uden at iortQ\de.IIolb.Vgs.I.6.

de Lybske skulle fortolde deres Skibe og
Gods . . lige saa vel som andre Fremmede.
Slange.ChrIV.208. De modtager Varen for-

toldet. Xwrfy. jeg skal ned paa toldboden
for at faa nogle varer fortoldede

j

II. fortoMe, v. [fmr'tml'a] -ede. {til Told
i bet. „prop", jf. VI. for- 6a; sj.) tilstoppe

10 (huller) V. hj. af tolde; sætte tolde i. de
(skibe, hvori der var boret huller) kom i

Land igien og blev fortollede. Grundtv.
Saxo.III.110.
Fortoldning, en. (f Fortolding. Moth.

T137). 1) som vbs. til I. fortolde. VSO. Som
genstand for denne fortoldning nævner
skråen heste, kvæg . . og humle. ADJørg.
IV.276. angive (opgive) til Fortoldning.
Ludv. 2) (nu næppe br.) beløb, der betales

20 som told. Fortoldningen løb høiere, end jeg
havde ventet. VSO.
fortolke, v. [fmr'tml'^a] -ede ell. (poet.,

sj.) -te (Eic.VIIlJ.16). vbs. -ning (s. d.).

{ænyd. d. s. ; efter mnt. vortolken
; jf. Tolk,

tolke) 1) t oversætte fra et sprog til et

andet. Lysimachus . . skulde have fortolket

(1871: oversat) det (o: et brev). St.tE8th.ll.

l(Chr.VI). 2) give en forklaring, udred'
ning ell. udtydning af (noget). 2.1) (Q)

io ell. fagl.) (søge at) give oplysning om menin-
gen af ell. hensigten med noget dunkelt ell.

ikke let forstaaeligt (især: et sprogligt ud-
tryk) ved (alsidigt) at gøi-e rede for det;

gøre forstaaelig; forklare (2.2); udty-
de. De, som daglig læse saadanne Skrif-

ter . . og ved store Commentarier (har)
fortolket dem. JSneed. 1. 297. At fortolke
ens Drøm. VSO. (en pave) anmasser sig
Skrift-Fortolkningen, og udelukker de Læ-

«) rere af Kirken, der fortolke anderledes.
Grundtv. TJdv.IV.399. 'Men jeg bør her for-

tolke Lovens Ord,
|
At ei for stærkt de

Svage skulle trænges. Hauch. SB. II. 100.
Lad ham udlægge Koranen, studere og
fortolke vore Digtere. Hrz. XI. 184. Sal'
VIII.539. jf. (sj.): *han fortolker Himlen,

|

Han læser den ufødte Helts Bedrifter
| .

.

i Stierner. Eiv. V.4. || om gengivelse af et

digter- ell. kunstværk, jeg selv var jo Dig-
50 teren, som hun (o: skuespillerinden) fortol-

'kede.Schand.F.449. Lode, der . . med Grav-
stikken fortolkede talrige Portrætter af
betydelige Kunstneres Arbejde. ^arfco^'/V

Bogvenner.1921.77. 2.2) CP (oftest nedsæt.)

give en forklaring af en foreteelse, der grunder
sig paa en bestemt, personlig (oftest: ensidiff

ell. bomeret) opfattelse; udlægge ell. udtyde
i en bestemt retning. *jeg seer fortolcket
blive

I
Som Skandskrift hvad jeg giør.

60 3olb.Paars.283. (jeg) har Lov til at fortolk©
deres Tavshed til min Fordel. PABeib.TJS^
56. den Færd, jeg ved dette har vist,,

vilde kunne bUve ondskabsfuldt fortolket.

Schand.IF.214. jf. f: de Svenske hverken
kunde, eller vilde lade deres Seglads . .

disputere, indskrænke, eller fortolke. Slan-
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ge.ChrIV.1223. 2.3) (poet., sj.) især m. tings-

subj.: give udtryk for ell. meddelelse om en
følelse, sindsstemning olgn.; røbe; ytre. *et

forvirred Klynken |
Er alt hvormed jeg

Arme kan fortolke
|
Min Kngst.En).V.216.

Hvert Skridt, hver Vending fortolkte mit
flammende Hierte.sws/. VIII.116.*Søåt Smi-
let da fortolked,

|
Hvad stille Hjertet bad.

Winth.HF.46. 2.4) (nu næppe br.) være
talsmand, fortaler, forsvarer for (en
sag). De haabede, at Raadet i Danmark
vilde fortolke Sagen paa det beste hos
deres Konge, og forhindre ald Misfor-
nøjelse og ond Følge. Slange.ChrIV.1018.
fortolkeiis, adj. [tmT^tmVgsh] (nu sj.)

som kan fortolkes (2). Nogle Steder i Bi-
belen ere ikke fortolkelige. FSO. For-
tolker, en. I) t til fortolke 1: over-
sætter; tolk. Moth.T45. 2) QP til fortolke
2, især 2.1. nogle sunde Fortolkere over
Mosis Bøger. Overs.afHolbLevned.206. en
god Fortolker, ved hvis Hielp Læserne
kunde forstaae de vanskelige Steder, som
findes især i Salomons Skrifter. JSneed.
III.310. de halvfjerdsindstyve Fortolkeres
berømte Oversættelse (o: Septuaginta). P
Møll.IL169. MPont.SK.74. jf : naar Eckers-
bergs samtidige . . forsøgte sig i den saa-
kaldte „højere Stil" — som Fortolkere af

religiøse og historiske Emner. SigMull.B.
35. Fortolkning:, en. flt. -er. {ænyd.
d. s.) vbs. til fortolke. 1) f til fortolke 1:

oversættelse. Moth.T45. Eilsch.Term.28. 2)
CP til fortolke 2. 2.1) til fortolke 2.1 (og %);
øgs. mere konkr. om ord, skrift osv., som for-
klarer ell. udlægger noget. I hvad Intention
dette end skeede, saa blev onde Fortolk-
ninger derover giorde.Holb.Heltind.Il.79.
Det er en aabenbare falsk Fortolkning af

Prophetens Love, naar man stræber at

indbilde os, at de forbyde os Yiin.PA
Heib.Sk.1.327. der er gjennem Aarhundre-
der skrevet Fortolkninger . . til dette Sted.
Kierk.X.234. (begivenheden var) Gjenstand
for Passiar og mange Fortolkninger. ScAand.
IF.170. Regler om Gaveretshandelers For-
tolkning. Lassen.S0.590. || hertil: Fortolk-
nings-kunst, -maade, -regel, -spørgsmaal,
-teori ofl. 2.2) f til fortolke 2.8 og 4. Min
underdanige Erkiendtlighed beder ieg ved
Leilighed igienem lustitz Raadens For-
tolkning at bevidne for Hr. Geheime Raad
B. Korff. Langebek.Breve.205.

\. fortone, v. [fcorito'na] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {optaget ca. 1700 fra holl. vertoonen,
vise, fremstille (sml. Fortoning^, jf. mnt. vor-
tonen; til mnf. tonen, se tone i bet.: vise,

se ud osv.
II af sprogfølelsen sat i forb. m.

Tone, tone i musikalsk bet. og i bet. paa-
virket heraf og af ty. vertonen (se især bet.

1.2 slutn. og 3.2 slutn., jf. ogs. II. fortone^
||

egl. rt)
1) intr. t.l) 4, om ting, især ting, der ses

fra søen: fremtræde, vise sig paa en vis

maade (jf. bet. 3.1 samt Fortoning 1^. vAph.
(1759). m.præd.: mellem Træerne saae de

ud over Beltet og Langeland, der for-
tonede høit med sine Skove og Veirmøl-
ler.HCAnd.III.59. Skroget fortoner høit.

Harboe.MarO. 1.2) O om linie, farve olgn.:

blive mere udvisket, utydelig, flygtig;
forflygtiges; i forb. m. i: svinde hen i;

forsvinde i; gaa over i. Da vi steg op
ad Bjerget . . saa vi den høje, magre Skik-
kelse fortone mere og mere, til Kystens

10 Krumning skjulte ham. Schand. O. II. 51.

•Natten gaar ind,
| Skummet fortoner i

Graanen.J.a/c;.i2S.57. (et) i en blaalig Taage
fortonet lj-a.nåsksLh.Stochholm.Foto.77.

|| (1.

br.) i videre anv.: svinde bort; forsvinde.
en Regering, der forstaar at . . bringe
alle Misstemninger mellem Embedsmænd
og Befolkning til at fortone paa en har-
monisk 'M.di2Låe.Hørup.I.15. Virkningerne
af den sidste Takstforhøjelse (er) allerede

ialortoneåe.NatTid.'^Uil920.Aft.2.sp.3. H om
lyd (tone), ligesom det sidste (klokkeslag)

var fortonet, slog en høj og fin lille Klokke
an. KLars.PT.ll. som et kostbart søndret
Instrument, hvis sidste Streng endnu klin-
ger sprødt og skønt, inden Lyden torto-

ner. ÉBrand.(PoV''kl923.8.sp.6).

2) (9 trans.: svække, mildne (virkningen

af) noget; forflygtige; formilde; ud-
viske. Biskop Mynsters Christendoms-

30 Forkyndelse fortoner, tilslører, fortier, ude-
lader noget af det mest afgjørende Chri-
stelige. Kierk.XIV.6. alt det Bløde, Mild-
nende, Fortonende, som den gamle Dag-
ligstue rummede. Schand. VV.283. (antik-

kens) fredlyste Stemning, hvori selv det al-

vorligste bliver æsthetisk fortonet. JLange.
1.35. fordomsfri Menneskeudtryk, der kun
af dannede „fortonedes" med en undskyl-
dendeRoste.TroelsL.HF.III.210. *de stram-

40 me Træk fortones, hans Hjærte maa le.

Aakj.SV.II.65.

3) refl. 3.1) (især ^) d. s. s. bet. l.i. vAph.
(1764). »Klarlig . . |

Sig fortone dine (o:

Englands) Høie, | I den stride Mellem-
Strand. Grwnd^y.Erøn.iiS. »hvide Seil sig .

.

fortone
|
Mod det vidunderlige Blaa. Holst.

UH.204. ofte m.præd.: *atter paa Søen
|

Fortoner sig Møen | Med Sommer-Spir
kridende hvidl Orundtv.NM.147. Udsigten

50 . . var mageløs deUig; Bjergene fortonede
sig hlaa\ig-grønne.HCAndJX.60. Landet
fortoner sig høit. Scheller.MarO. 3.2) O d.

s. s. bet. 1.2. 'Skovens Kroner
|
omvendt sig

ned i Flodens Spejl fortoner. DracAm.X)J.
11.294. Landskabet fortoner sig med den
ene himmelstræbende Vulkan i Horisonten
efter den z.nden.JVJens.OM.60. De be-
gyndte at sammenligne (maleriet og kopien)

og fandt Forskelligheder ud, dér var For-

M men for haard, og de Linier i den Træ-
gruppe fortonede sig ikke rigtigt. Leop.SE.
54. *Armens fine strakte Rund fortoned
sig i Hvidt. Aakj.BS.22. \\ i videre anv., om
noget abstr. vore Affairer ere endnu saa
complicerede, at man vanskeligt skal kunne
sige, hvorledes de ville fortone sig. Chievitz.
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FG.IO. At de elskende Par kun har saare
svagt Særpræg . . er en Mangel som for-

toner sig i Sty&ets Helhedsvirkning.Bran-
des. 7J/7.79. den Maade, hvorpaa det be-
vidste Sjæleliv fortoner sig over i det ube-
vidste organiske Liv. Høff'd.Psyk.SS. H (1.

hr.) om lyd (tone). Musikken har Tiden tU
sit Element, men vinder ingen Bestaaen
i den, dens Betydning er den bestandige
Forsvinden i Tiden, den toner i Tiden,
men fortoner sig tillige og har ingen Be-
staaen. Kierk.II.124. *l Natten fortoner

|

sig Trækronesangen
|
dæmpet, KWiinstedt.

Vejene.(1914).43.

II. fortone, v. [fmr'to-'na] -ede. (efter

ty. vertonen; sj.) sætte (et digt olgn.) i mu-
*ik; sætte musik til. (Schubert) har for-

tonet mangt et middelmaadigtDigtJJBer^A.
M.29.
Fortoning, en. flt. -er. {jf. hall. ver-

tooning, fremvisning, fremstilling, mnt. vor-
toninge, tegn, billede; vbs. til I. fortone ; stwi.

Fremtoning) 1) f (særlig dramatisk teknik,

bestaaende i) tableaumcessig fremstilling af
hovedpersonerne og hovedhandlingen forud for
hver akt (se Ny8trøm.K0.201ff.; jf: det, som
de Hollandske Linie-Dantzere kalder Ver-
toeningen i deres Nachspil, hvor Tilsku-
erne blive forvirret ved at see eller høre
noget, som de ingenlunde kand begribe.
Holb.KandestBr.):(4 «•;. i de Tydske Comoe-
dier . . har mand adskillige smukke For-
toninger, Præsentationer af store Søer,

floende Drager (osv.). sa.Bars.III.5. 2) (nu
un ^) til I. fortone l.i og 3.1 : <ie« maade,

paa hvilken noget (især en kyst olgn., der ses

fra søen) viser sig for syrnet; ogs. spec. om
det forhold, at noget fjerntliggende p. gr. af
de atmosfæriske forhold viser sig anderledes
beliggende ell. formet, end det i virkeligheden
er (jf. Landfortoning^. vAph.(1759). For-
toningen hæver Landet. Scheller.MarO.

||

(nu næppe br.) tegning (anbragt som sig-

natur paa et søkort), der viser en kysts ud-
seende (konturer) med angivelse af fremtræ-
dende punkter; landtoning. MO. 3) O tU
I. fortone 1.2 og 3.2: det at farver eU. linier

gradvis gaar over i hinanden eU. bliver mere
og mere udviskede, en Afstand, der næsten
dølger (gadens) yderste Ende under Luf-
tens Fortoning. Thiele.Breve.217. Jordelivet
præsenterer sig i Fortoning langt neden-
for (o: set fra en ballon). JLange.III.257.
Luften var i dette (billede) noget haard
og glasagtig, og i Fortoningerne savnedes
den Rigdom af Farver, den Gennemsig-
tighed, Duft af Glans, som fryder vort
Øje i hans . . mindre Arbejder. SigMiiU.
B.109. billedl. : *(digteren) viser mig i fjern
Fortoning

| sit Haab, sin Tro. SchandSD.
XVIII. H spec. (fot.) om den gradvise over-
gang i baggrunden af et fotografi; vignet-
tering. Sal? VIII.543. 4) (sj.) til I. fortone
2: formildelse; afblegning; forflygtigelse. at
det han har repræsenteret, ikke var det
nye Testamentes Christendom, men— om

man saa vil, en from Formildelse, For-
toning, paa mangfoldig Maade indhyllet
i Sandsebedrag. Kierk,XIV.34. Birkedal.O.
11.243.
For-top, en. 1) (nu kun dial.) pande-

haar, -lok nos heste (og mennesker). Moth.
T139. Feilb. 2) ^ den del af den forreste

mast, som er oven for salingerne (jf. V. Fore-
lå. En Vice-Admiral skal føre det Danske

10 Konge-Flag fra Fortoppen.Sø/cri^8J..^i 752).
§812. Funch. MarO.lT.48. Fortoppen var
knækket, idet Skibet grundstødte, og hang
ned over Takke\agen.AndXx.MS.62. -tops-
gast, en. vL sømand, der er fast ansat (til

arbejde) paa fortoppen (2). 'Han var bedste
Mand iblandt Fortopsgasteme,

| og Ingen
hans Lige paa nogen af Masterne. Drachm.
STL.84. ScheUer.MarO.
Fortov, et. (nu sj. skrevet -tong, '^^g).

20 ['f(or|t(nu] best. f. -tovet [-jtmu'af] flt. d. s.

(Molb.Eeise.1.79. JVJens.EE.39. Saaby.'')

eU. -e (PAHeib.E.387. ThieU.Breve.100. And
NxæE.III.351. Saaby.') eU. f -er CP/.'Vb
1754). (ænyd. fortog; omdannelse af ænyd.
forthoo, -thaa (se L Forte^) 1) nu kun (hisi.)

om middelalderlige forhold : d. s. s. I. Forte
1. Ingen maa paa Fortog bygge, fordj For-
tog er alle Mands.Z>L.5—iO—50. 2) (jf.
I. Forte 2; nu kun hist. ell. dial. (bomh.))

jomindre ^rundstykke, der ligger foran
ell. omkring en gaar d ell. et hus. Wardøe-
Huus og de andre Stæder med deres
blotte Fortog og Omkredtz.SZan^c. C^rJF.
486. I Rø Sogn paa 3., 7., 8. og 9. Selv-
ejergaardes Fortov . . findes en . . Skov. Cit.

1 784.(BomhJSamlingerJX. (1915).18). Bom-
holmsVejviser.(1922).IV.48. I spec: jord-
strimmel ml. en bygning og nahoejendommen.
Ingen maa have enten Port, Dør, eller Ud-

40 gang, eller Vinduer, eller Udsigt der, som
hånd ingen Fortog haver. DL.5—10—56.

|j

kirkens fortov, den aabne plads foran eU.

omkring en kirke; kirkepladsen. DL.2—22—
74. CitJ810.(Aarb.l896.128). 3) egl: detjord-
stykke, der ligger ml. et hus og gadens midte;
derefter (aUr.il7.aarh., se KbhDipl.VII.359):
del af én gade, der ligger mellem hus-
rækken og kørebanen (som oftest noget
højere end denne og adskilt derfra ved rende-

50 sten ell. kantsten), og som er forbeholdt fod-
gængere (jf. Trottoir^. Politiemester skal
tilsee, at enhvers Fortog med Broeleg-
ning vel vedligeholdes, Foror(?n."/ioi70i.
II. 7.§1. (han var) vant til at formode lut-

ter Ont hos alt det som var uden for hans
Moders Fortoug.J5tP.FJ.534. skiøndt her
er godt Fortog, er her dog ingen egenlig
Gade men kun en Chaussee, Grundtv.E.
52. 'Boulevarder faar Du (o : Kbh.) som i

60 Paris,
|
hvor vi kan os sole

|
og nyde i

Mag vor Konditor-Is
|
paa Fortovets Stole,

Kaalund.323. JVJens.EE.39. SaVVIII.543.
jf.: Trottoirerne (eller Flise-Fortogene).
Fl.'/il769. H faa hønen paa fortovet,
(jarg.) i Vhombre: gøre spilleren bet. BerlTid.
^'/il922.Aft.3.sp.4. 4) (fagl.) ved hæng-an-
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læg af vandingsenge: det areal af en van-
dingseng, der ligger ml. en hoi^edtilledning

og den første nedenfor løbende fordelings-

rende. LandbO.II.221.

t fortove, V. -ede. (efter mnt. vortogen,
besl. m. vortoien, se fortøje) d. s. s. fortøje.

DL.4—3-4.
Fortovs-, i ssgr. til II. Fortov 3; af

de mange ssgr. kan, foruden de ndf. anførte,

nævnes Fortovs-flise, -kant, -lygte, -plads, lo

-kafé, en. kafé, som har indrettet serve-

ring paa sit fortov. TomKrist.LA.249. -ret,
en. ret for den, der gaar paa fortovet m.
rendestenen paa højre haand, til at blive

gaaende og lade de mødende vige til side for
sig (indført ved PU*lil810). Baden.JurO.I.
169. Heib.Poet.VI.182. Ingen er saa sikker
paa at beholde Fortougsret som et offen-
ligt Fruentimm.eT.Kierk.XIII.434. der er
ingen Ret, mine kjære Bysbørn (o: køben- 20

havnerne) holder saa strix paa, som For-
tovsretten. CMøll.PF.137.

li (1. br.; spøg.)

uegl. i dansk Literatur er der i dette Øie-
bllk ingen Fortougsret, og slet intet Po-
litie, der idetmindste kunde holde Sjouerne
og Dragerne og Tølperne ude af Fortouget.
Kierk.VllI.58. Det Borgerlige har ingen
Fortovsret under Militarismen; hvis det
ikke vil trædes ned, maa det se til at faa
Benene med sig. H0rup.II.lO8. 30

t fort-plante, v. vbs. -else (Holb.NF.
11.19. OeconT.VI.84. VSO.)ell.-mng(Moth.'-
F490. Slange.ChrIV.1144. VSO.).{ænyd.d.s.;
efter ty. fortpflanzen) 1) d.s. s. forplante 2.

1.1) d. s. s. forplante 2.1. Slige nyttige Væx-
ter burde stedse fortplantes i Landet.TSO.
1.2) d. s. s. forplante 2.2. Bonden: „Vi .

.

gifte os saa snart, som vi ere i Stand til at

kunde fortplante Verden." Holb.DR.III.6.
(den) Høy-Kongelige Stammes lyksalige «
Fremvext og Fortplantning. S'^an^'e.CArlF.

986. Dyrene fortplantes paa samme Maade
som Menneskene. Suhm.II.69. jf. (spøg.):

Hun er ellers et skikkeligt Menniske, er
kommen af got Folk, og ikke over sine
40 Aar, saa der kand være Forhaabning,
at hun kand fortplante Bogholderiet (0:

ved at blive gift med en bogholder). Holb.Stu.
III.5. 2) d. s. s. forplante 8. 2.1) d. s. s. for-

plante 3.1. saa længe som solen varer, skal 50

hans navn fortplantes (1871 : forplante sig
hans Navn^ fra børn tU børne-børn. Ps.72.

17(Chr.VI). (I) fortplanter selsommeMee-
ninger, og forsvarer dem med Haardnak-
'kenheå. Holb.Er.V.5. Pariserne vare Ikke
nær saa hidsige i at fortplante deres Re-
ligion . . som de pleyede at være. Overs.

afHolbLevned.165. ordenes fortplåntelse fra

den ene Dialect til den anden. Søysg.
AG.5. 2.2) d. s. s. forplante 3.2. en Faders 60

ædle Gemyt og gode Egenskaber fort-

plantes i hans Afkom.EPont.Men.il. 10.

nand fik Herremands Navn, og fortplan-
tede siden Adelskabet paa sin Ægte-Af-
kom. Gram.(KSelskSkr.II.265). Den Syg-
dom kan fortplantes paa hans Afkom. VSO.

refl.: Vi vide af physiske Observationer^
at den Materie Lyset fortplanter sig ved
til os, umueligen ey er Luften, men en.

særdeles Materie. Ruge.FT.156.
fortraaden, adj. se fortræden.
fortrampe, v. [fmv^trvm'bQ] -ede. (1. br.}

bringe i uorden ell. "ødelægge (noget)
ved at trampe paa det. See! hvor den Dreng-
gaaer og fortramper den nyligen redte
Seng.VSO. vi kom . . for at de (0: kon-
gens lensmænd) ikke skulde fortrampe vore
Agre. Grundtv.Snorre.III.169. især i part.
fortrampet brugt som adj.: nedtrampet;
ogs.: meget befærdet ell. slidt. Bredahl.(Kjø-
benhavnsposten.^^hl834.1.sp.l). *Kjeldrens
fortrampede Trapper. Sc^a»d./Si).4i. "den
af Hoben fortrampede Vej. Drachm.UD.65.
overf: den gjennem Aarhundreder ei blot
undertrykte men fortrampede Danskhed.
Grundtv.Dansk.I.31. Schand.SD.84.
For-trappe, en. 1) hovedtrappe i et hus

(mods. Bagtrappe^. MO. Brandes.VII.159.

2) ^ trappe, der gaar ned gennem forlugen
paa et skib. Harboe.MarO. D&H. -trav, et
ell. t en (Moth.T151). (efter ty. vortrab) Jai

mindre troppeafdeling (ofte vilkaarligt op-

fattet som rytterafdeling), der sendes forud
for hovedstyrken (nu kun : under tilbagegang.

SaUVIII.544); avantgarde (jf. -trop samt
Bagtrav^. Blich.II.457. forresten udgjøre
jeg og mine Folk kun Fortravet. I Efter-
middag ankommer min Ritmester med en
halv Escadron. ITr^r.ZIJ.^^^. Brandes.IV.
337. I| O billedl. *Jagende fra Vest og Øst

|

paa ae vilde Heste | Vintrens Fortrav kom
i Høst. Rich.II.153. jf (sj.): (det) er Offi-

cererne, der har taget Fortravet (0: gaar
forrest) i Agitationen. Hørup.II.lll.
fortravlet, part. adj. [fcor'trBu'loi] (af

travl, jf.yi. for- 6.2; talespr., tbr.) ned-
brudt ell. ødelagt af travlhed; ogs.:

mærket af travlhed; forjaget. Moderen
havde været nervøs og fortravlet. Johanne.
LotteSpante.(1903).94. Konen . . saae noget
fortravlet og udslidt ud. JakKnu.Jy.1.54.
vor fortravlede Tid. AFibiger.JuliusFriis-
Hansen.(1920).23. jf: Fortravlethed.
Torm.(BerlTid.yiil9i9.M.Till.5.sp.2).

Fortred, fortredelig, fortre-
den, se Fortræd, fortrædelig, fortræden.
For-triller, en. (fagl.) den jordarbej-

der, der ved udgravning og bortkøring afjord
V. hj. af trillebør, kører i spidsen for sine ar-

bejdskammerater. IngvBond.Udv.Éomaner. V.
(1903).75.130. DagNyh.'^ysWlO.S.sp.l.
Fortrin, et. ['fcoritrin, -itren] Høysg.

AG.46. best. f. -trinnel (ogs. skrevet -trinet.

Moth.T212. VSO. Levin.) [-|tri•'n^^ -itrin'a«,

-itren'af] Høysg.AG.126. flt.d.s. (ænyd.for-

trin, -træn; efter mn<. vortrede (jf.I.Fore-

træde^ ell. hty. vortritt) 1) f trin ell. skridt
fremad. Disse anseelige Anbetroede Be-
stillinger kunde vel for Andre været, som
det yderste Maal, men for Ham, det før-

ste Fortrin til langt Høyere og Vigtere.

Sort.ClB.U. 2) egl. det at (have ret til at)
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gaa foran; det forhold, at nogen (no-
get) er bedre, gunstigere stillet end,
foretrækkes for nogen anden (noget
andet); stilling, rang foran ell. over
noget (ofte i forb. m. præp. (frem)forj. (jeg)

kand ingenlunde bifalde min Herre derudi,
at (dronning Anna) kand disputere Fortrin
til Dronning Elisabeth (o: gøre E. rangen
stridig). Eolb.Ep.IV.354. den Franske Kro-
nes Fortrin for den Spanske. Slange.Chr lo

IV. 779. (de) Fortienester, ved hvilke vore
Forfædre have banet sig Veien til de For-
trin, som (adelsmænd) nyde i SXzien. JSneed.
11.70. Mandkiønnet foretrækkes Qvinde-
kiønnet, hvilket kaldes Kiønnets Fortrin
(prærogativa sexus). Nørreg. Naturr. 357.
Landsoldaters Fortrin i Dannemark til at

fæste Gaaide.sa.Frivair.VIl.77. (en, der)

gjorde ham Fortrinet (o: til et statholder-

skab) stridigt. Gnindtv. Saxo.III. 136. || nu 20

især (ofte m. overgang til bet. 3n i mere (

lortrinn
ell.

ell. (nu sj.) fortrin (Eolb.TybJIlJ. Wess.
27. lCor.4.7 (Chr.VI afvig.)) for en an-
den. Moth.T212. Det Fortrin, som han i

sit Hierte gav Herr V.'s Læremaade. iTif.

VI.217. det Fortrin, Gesandten gav sin

Frille for sin Kone. Eahb.FortJI.40. S&B.
fortjene, have fortrinnet ell. (nu sj.)

fortrin (Suhm.II.85. Eeib.Foet.IV.252) io

for olgn. Moth.T212. eenhver af dem ville

have Fortrinet for dend anden. Slange.Chr
IV.361. Myren, Æderkoppen, og Myre-
løven synes herudi (0: 1 maaden at søge

deres føde) at fortiene Fortrin. SmA»j.JJ.85.
ved den blotte Fødsel have (nogle mentie-
sker) et Fortrin for andre. GoMschmJi^SM,
1.106. Mennesket har intet Fortrin (Chr.
VI: ingen ypperlighed^ fremfor Dyret.
Fræd.3.19. 3) om egenskaber, der bevirker, 40

at nogen (noget) foretrækkes, bliver bedre
stillet osv. end nogen anden (noget andet);
fordelagtig, god, udmærket egenskab,
(ofte i forb. m. (frem)for^. *Dyden agtes
ey.

I
Skiønt den det Fortrin haver

| For
alle andre Gaver | At den ey skades kand

|

Af Ild, Rov, Rust og Vand. Stub.63. Jeg
veed ikke hvi jeg skulde fortie min Næ-
stes Fortrin; men jeg veed vel, hvi jeg
skulde tildække hans YeH. Bagges.L.I.40. 50

•Stor i Fortrin, stor i Feil. Eeib.Foet.X.212.
Gud bevares, jeg bøjer mig for Vandyck,
men Enhver har sine FoTtrin. FritzJiirg.
nr.35. det var fra hende, Datteren havde
arvet sine ydre Fortrin. Font.LF.VII.71.
disse Stoffer har det Fortrin frem for de
andre (at).Ludv.
fortrinlig^, adj. [f(oritri-'nli, -'trin'Ii,

1. br. -"tren'li] adv. -t ell. d. s. t£aggesJ3V.X.
406. Gylb.V.36. TroelsL.BSJI.9) ell. (f) -en 60

(ME.1791.411. Gylb.I.35.164). {dannet ca.

1750 som adj. til Fortrin; m. h. t. udtalen
sml.Y. for- sp.195'*) 1) ^j/. Fortrin 2; især

ell. emb., nu 1. br.) som gaar forud for
ell. foretrækkes fremfor noget andet. I.1) som
adj.: fortrins-; fortrinsvis (2). Stampe.

11.22. en Panthaver (nyder), frem for alle

Creditorer, fortrinlig Betaling af den pant-
satte Ting. Nørreg.Frivatr.IlT.310. Adelens
fortrinlige Adkomst til Pensioner. FAEeib.
US.562. Robespierre skaffede . . de bor-
gerlige Damer fortrinlig Adgang tH Klub-
tribunerne. Goldschm. III. 248. fortrinlig

Panteret. JurFormularbog.^254. de Lands-
byskolelærere, der ville gjøre deres Kund-
skaber . . frugtbringende ogsaa udenfor
Skolen, ville komme i fortrinlig Be-
tragtning (0: ved uddeling af understøt-

telse). Bek.*lil863. BerlTid.'yil923.M.9.sp.3.

II (^j-) so*" præd.: (som er) at foretrække.

*Kk\ hvor meget er din Skjæbne fortrin-

lig for min. Eeib.Foet.VIII.56. j| m. over-

gang til bet. 2 : som ved størrelse, styrke olgn.

afvxger fra det almindelige; særlig (stor,

høj), ere vi nu ogsaa der (o: i fædrelan-
det) opdragne, og have derfor en fortrin-

lig Kierlighed til Stedet, er det saameget
desbedre. NordBrun.(Eahb.LBJ.394). han
synes ikke i nogen fortrinlig Grad at

mangle Beundring for Hof- og Stadsret-
ten.Eørup.II.262. IJ) som adv.: først og
fremmest; fortrinsvis (i); især. Eorreb.
11.295. jeg har . . fortrinlig bestræbt mig
for, at udvikle de første Begreber om
'Dandsen.Dandsek.(1801).32.(fortællingerne)
ere fortrinligen helligede alle Dem, som
ønske . . at forglemme dem selv. Gylb.I.

35. Kierk.XIIId7. Weyse havde fortrinlig

givet (Eeibergs) Digtning Vinger. TroelsL.

BS 11.9. I foran adj.: i særlig høj grad;
særlig; ogs.: overordentlig; usædvan-
lig. Indbyggerne forekom mig . . fortrin-

lig godlidende. BaggesJ)V.X.406. Han og
jeg har bestandig været fortrinlig gode
Venner. FMøn.L227. Kierk.VL90. 2) O
(jf. Fortrin 3^ især om ting: som har frem-
ragende, usædvanlig gode egenskaber; ud-
mærket; ypperlig. Noget deri er for-

trinligt, det Meste godt, men ogsaa Eet
og Andet, som ikke svarer tU det Øvrige.
Eeib.Fros.VII.78. Hvor Poesi dog skal
være fortrinlig for at overgaa Historien.
Brandes.XIII.339. det er en fortrinlig ci-

Sar i
havnen har en fortrinlig beUggen-

ed
j I m. overgang til bet. I.1: fint Læder

aifortrm\igGodhed.VilhThoms.AfhJII.314.
(sj.) om person: Det er een af de fortrin-

ligste Mænd jeg meest agter og elsker
paa Jorden. BaggesXJ.341. O Fortrin-
lie-hed, en. 1) (nu sj.) til fortrinlig 1

^j^ Fortrin 2). Født Adelskab bør aldrig
give nogen Fortrinlighed. FSO. Fortrin-
lighed, Anseelse og Værdighed maatte
Slægten selv baade erhverve og bevare.
MolbJDEJ.183. 2) (1. br.) til fortrinlig 2

(jf. Fortrin 8^. Alt hvad i sit Slags eier
Fortrinlighed, opvækker . . Beundring. Ja-
cobi.Luxd.3. Man raabte meget længe paa
Fortrinligheden af Englands Statsvæsen .

.

førend Man gav sig til at undersøge, hvori
vel egentlig disse højtpriste Fortrin be-
stod. Blich.(1920).XJ. (sj.)spøg.: Kirkemi-
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nisteren, Hans Fortrinlighed Hr. N. N. Pol.

*y61920.3.8p.5. II
(sj.) i flt. der laae . . hos

ham en Bestemthed, som syntes at sige:

„man kjender sine egne aandelige For-
trinligheder." ^CAnd.II.^iO. -vis, adv.

[1] (nu næppe br.) d. s. s. fortrinsvis 1. Det
er nu befalet om adskillige Bestillinger .

.

at de fortrinligviis skulle besættes med Un-
derofficerer. ASØrsted.Haandb.I.5?l. Hrz.
V.112.
Fortrins-, i ssgr. til Fortrin 2. -ak-

tie, en. (X, 1. br.) aktie, hvis overtagelse er

forbeholdt de tidligere aktionærer, ell. aktie,

der giver en særlig fordel; præferenceaktie.

Bigsdaast.A.1891/92.3766. O -ret, en. for-

trin (2); forret (II). *Procurator var den
eene, | Der med Magt sig vilde meene

|

At besidde Fortrins Ret |
For den anden,

der var Læge.Anti-Spectator.103. hans blotte

Fødsel giver ham Fortrinsret til Statens
vigtige Embeder. PJ.Hei6.I7S.4PO. 'du har
Fortrinsret til Livets Fest. Sødb.GB.SS.

\\

spec.Qur.): første ret (forret) til at faa en
fordring betalt (forud for andre kreditorer);

prioritet. TAlqreen Ussing.Anm.tilTingsretten.
11.(1825). 166. Harboe.MarO. LovL.VIII.
178. -rettighed, en. (1. br.) d. s.BerlTid.
^yil905.M.2.sp.5. G) -vis, adv. og adj. I)

wm adv.: først og fremmest; i særlig høj
grad; navnlig; især (jf. fortrinlig l.i). MÉ.
1826.138. de Digtere, som man fortrins-

viis kalder primitive. flei6.JnfeL77J.68. en
Samtale med alle Voxne og fortrinsvis

med de kvindelige Medlemmer. Goldschm.
VII.175. „Væringerne" (var) et eget korps
. . hvem bevogtningen af kejserens per-
son fortrinsvis var betroet. VilhThoms.Afh.
1.360. t i forb.med for: (digtene har) saa
væsentlige Mangler, saa de ikke fortiene
fortrinsviis for andre Nationers at opstilles

som Mønstre. Myn8t.BlS.II.367. 2) som adj.:

som gaar forud for ell. foretrækkes for noget
andet; som grunder sig paa en forret, et for-
trin (2), en særlig interesse olgn.; særlig;

fortrins- (jf. fortrinlig l.i^. (min) fortrins-

vise Behandling af den udenlandske Me-
dicins Æmnev. JulPet.L.ii. Retten til for-
trinsvis Fyldestgørelse (af et krav). Sal.

XIV.648.
t fort-rive, v. rive bort. Menneske-

strømmen var saa stærk og voldsom, at

(han) blev fortreven aiden.Ing.EF. VI.IOO.
fortro, V. [fmr'tro'] -ede. vbs. (sj.) -else

( Vejrup.KM.175),jf°Fortrotnde. {ænyd. d. s.;

efter mnt. vortruwen, ty. vertrauen; jf. an-
fortro

II
nu næsten helt fortrængt af betro,

kun arkaiserende, jf.: „Tilforn, og endnu
hos enkelte Nyere." MO. samt: „taber sig
stærkt." Levin.)

1) have tillid (tiltro) til; stole paa
(ofte m. overgang til bet. 2). jeg fortroer
mig til at (o : tror, at jeg kan) gøre det.
Moth.T184.

II
^rtrf. fortroende brugt som

adj. naar hun havde havt en Kirke, i hvis
Skjød hun fortroende kunde have nedlagt
Det, der trykkede hende. Sibb.1.54.

||
part.

fortroet brugt som adj.: som nyder (ens)
tillid; betroet, en fortroedt swenå.Moth.T
185. det Tilbud, som (greven) hafde ladd
ham ved en fortroet Person giøre. Slange.
ChrIV.1391. t i substantivisk anv. : person,
tnan har tillid til, og som man indvier i sine
hemmeligheder; fortrolig (2 slutn.). Ham har
hånd til Fortroede i ald sin Hemmelighed.
KomGrønneg.11.206. smst.3.

10 2) (tillidsfuldt) overgive eli. meddele
(en noget); betro (2). 2.1) overlade noget
% ens hænder ell. varetægt, til ens om-
sorg olgn.; m. obj. og hensobj. ell. præp.
*Krigens de tungeste Byrder . .

|
Stedse

fortroes min Arm. Bagge8.NblD,71. fortroe
sin Skiebne i Guds Bestyrelse. VSO. han
har fortroet mig Nøglerne til sine Væ-
relser. JBZicA. 7 F.i 75. (sj.) i pass., m. den,

hvem noget betros, som subj.: at en Gartner
20 ikke . . til Dyrkelse, en botanisk Have kan

ioxtvoes.NBache.LundsAngrebpaaBot.Have.
(1788).l.

II
fortro sig til en, tillidsfuldt

give sig en i vold. (han) havde tvende
Tienere, som han gandske fortroede sig
til.Holb.Ep.III.133. Nationen, til hvis Guds-
frygt og Ædelmodighed de fortroede dem.
FrSneed.I.391. Oehl.PSkr.L430. de bræn-
dende Bjærge og Ildregnen talte for at

rejse. Saa fortroede de sig til Havet. JF
30 Jens. Br. 226.

\\
part. fortroet brugt som

adj. fortroet Gods. JSneed.IIL382. VSO,
2.2) tillidsfuldt og (i alm.) under for-
udsætning af hemmeligholdelse med-
dele en noget (hemmeligt). „Du har ingen
Fortrolighed til mig . . Du véd dog godt,
at jeg kan tie." — „Men jeg har intet at

fOTtro.'* EBrand.GG.177. især m. obj. og hens-

o6./-- jeg er deres beste Ven, som de for-

troe alt, hvad som ligger dem om Hiertet.

40 Rolb.Tyb.1.2. Min Broder fortroede mig
strax, at han var dødelig forelsket i min
Arendse. JJw.F777.ii.5. fortro mig .. dine
SoTgev.Blich.IV.79. *Fortro ham blot dit

Indre,
|
Din Tankes høie Ylngtl Aarestr.

313. (sj.) i pass., m. den, til hvem noget be-

tros, som subj.: Om det som egentligen
imellem dennem (o:Chr.IVogGu^avAdolf)
er blefven talt og forhandlet, blef ikke
mange tortroet. Slange.ChrIV.654. Alt hvad

50 han fortalte, gav mig en levende Lyst til

at blive fortroet med hans Livs Historie.

Etlar.F.6. || fortro sig til en ell. f for-
tro sig en (Sir.6.8(Chr.VI). Syngesp.VII
2.18. Oehl.P.288). KomGrønneg.IL144. Den
ædle Siæl . . gav mig . . Mod til at for-

troe mig til dig.Oehl.AG.146. Sig mig, hvad
var det med Deres Bedstemoder? Fortro
Dem til mig. Goldschm.V11.622. JPJac.I.
165. HKyrre.Rahbek.(1914).268. (sj.) m. flg.

60 Sit-sætn.: hun har fortroet sig til sin Mor
. . at hun hellere vilde tage dig, end hun
vilde bo under Tag sammen med h&m..Zak
Niels. K.56.

||
part. fortroende brugt som

adj.: fortrolig (2). „Det var ikke det nye Te-
stament, jeg læste," sagde hun selv en Dag
fortroende til Niels Bryde. HCAnd.AV.168.
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fortrod, præt. se fortryde.

fortrodden, adj. se fortræden.

\ fortrodse, v. {til trodse, jf. VI. for-

4; vist dan7iet af PMøU. som efterligning

af refomiationstidens sprog) tn. obj. og hens-

obj.: ved trods aftvinge, berøve en noget; af-
trodse. mig aftvinger ingen dansk Konge
Tøddel eller Ord mod Kirken eller dens
Fader . . man kan spærre mig i evigt

Mæthed, og Lyst i dit (o: havets) frugtbare
Skiød. Ew.VJ.49. jf.: 'dig jeg havde meest
fortrolig (o: urokkelig) Tillud \al.Falst.Ovid.

64.

2) (til foTtro 2.2) om personer, som staar

i et saadant forhold, at de tør betro hinan-
den heynmeligheder, intime meddelelser olgn.;

intim; dels om den person, som betror en
anden noget: som tillidsfuldt ell.af trang

Fængsel, den Vilje fortrodser man mig ej. lo til at meddele sig indvier en anden i

PMøU.1.256. sinehemmeligheder
Fortroende, et. [fmr'tro'ana] (ænyd

d. s., jf. ty. vertrauen ; vbs. tU'foTtro ; nu kun
foræld.) 1) til fortro 1: tillid, til Hans
Majest. (o: Chr.IV) hafde (de svenske) det
Fortroende, at hånd . . skulde med ald

FUid see paa Sverriges Velfærdt og Beste.

Slange.ChrIV.845. (hun) sov aldrig paa sin

Post, saa Lægen havde stort Fortroende

eU.a åbner sit hjer-
te for ham; ogs. (nedsæt.): som er alt for
indladende og aabenhjertig over for en;
dels om den person, som indvies i hemmelig-
hederne osv.: som er saa forstaaende ell.

venskabeligt knyttet til en anden, at
denne tør meddele ham noget hemme-
ligt, intimt olgn.; ofte (nedsæt.): som paa
en (mere ell. mindre) paatrængende maade

til hende. CEic.DV.89. jf.: Søe-Stæderne to kræver ens fortrolighed; familiær (2). hun
hafde ikke noget got Fortroende til

KongWo\dem&r.Gram.(KSelskSkr.IV.123).
saadant vilde tage alt for megen Tiid bort,

opholde Freden, og gifve et slet Fortro-
ende (o: mistillid). Slange.ChrlV. 1169. 2)

d.8.8. Fortrolighed (2). V'SO. f Fortroen-
lied, en. (til fortroende, se u. fortro 1)

<i. s. 8. Fortroende 1. Slange.ChrlV.948.
fortrolde, v. [fmr'trmra] -ede. vbs. -else

er stundum saa fortroelig, at hun skulle
fortælle end sin Uven, hvor mange gange
hun har ladet sig forlyste siden hendes
Mands T)ad..Eolb.Vgs.l.2. min kiæreste, og
. . min fortroligste \en.E%c.VIII.178. Bro-
deren blev meer og meer kiærlig og for-

trolig mod. V.smst. VI.271. *Et ungt fortro-

ligt Par. Winth.XI.164. Due var maskulin
fortrolig og gav Gabel Anvisning paa ud-

('s.d.^. ((P»i!/(i. fortrolle, /sy.fortrolla;fi/ Trold, 30 mærkede, ikke officielle Glædespiger, han

jf. VL for- 6.1; især dial. (seEsp.86. FeiW.);
m. sa. bet. som fortrylle, men undertiden brugt

som et stærkere (mere egentligt) tidtr. end
dette) 1) d.s. s. fortrylle 1. Moth.T188. han
havde jo været fortroldet, men nu var
ban jo sig selv igjen. SvGrundtv.FÆJI.94.
den fortroldede Prinsesse . . bliver pisket
i Kirken. AOlrJ'A.152. 2) d. s. s. fortrylle

2. (HNClausen skal) hedde en Troldmand;

kendte. ThitJensJ.126. (sj.) i forb. m. om:
hvor var det . . sødt at være fortrolige

om den skrækkelige Hemmelighed. JoA«
PalM.DD.76. blive ell. være fortrolig
med, (jf. u. bet. 4; nu sj.) indtræde ell. staa

i et nært, venskabeligt forhold til. vAph.(1759).
•toe dig først i dette Kildevæld, |

saa bliver
du med Alferne foTtro\ig.Oehl.Digte.(1803).

58. gøre sig fortrolig (med), (jf.u. bet.

thi han har, trods al sin Rationalisme, 40 4.1 ; nu sj.) gøre sig familiær (med). vAph
fortroldet utallige Landsmænd. Hjofi.NBl.
99. visse Kvinder har ligesom noget —
<let er ikke nok at sige fortryllende —
men fortroldende ved sig. CDangaard.Eul-
tur.(190o).242. han maatte . . kunne fas-

cinere, fortrolde sine Folk, saa de troede
paa ham og villigt fulgte hzxn.MRubin.
Er.l96.^ parf. fortroldet hrugt som adj.'96. n

t.EK.Pont.HK.154. *(af drømmen om verdens her-

(1759). ]| som (appos. ell.) adv. (jf. bet. 3).

(Chr.IV begærede) at Hendes Majestæt vilde
hannem fortroligen forstændige (9: med-
dele) sine yderste Forslag og Begiering,
FredshandUngen belangende. Slange. Chr
IV.8o2. 'Den Ven, jeg trykker tit fortroe-
lig til mit BTyst.Bagges.Ungd.I.161. idet han
fortrolig lagde Haanden paa Pers Skulder,
tilføjede han: „Det har nu rigtig glædet

lighed) er jeg | forgjort, besat, fortroldet. 50 mig at tale med Bem.'^ Pont.LP.VII.87.
\\T_7.x7-.. Tr_ ^/>^ ;j.... _ -jj--.

i substantivisk anv.: person, som man ind-
vier i sine hemmeligheder, tanker olgn.

Dersom jeg blot havde en Fortrolig, En,
til hvem jeg turde sige: „Jeg elsker Vil-
helmine, og hun elsker mig igjen I" Heib.
Poet.V.41. en Raadgivers og Fortroligs
vanskelige Rolle. GylbJi^ovel.II.144. Man
maa have Fortrolige i denne Verden.
Drachm.PV.124. jeg var hans Sjæls For-

JakEnu.Va.l60. i videre anv.: vanvittig;

tosset. Esp.86. Er Du fortroldet, eller hvad
åaar der ad Dig? JakKnu.B.61. Fortrol-
else, en. (1. br.) vbs. tU fortrolde ; ogs.

(mere konkr.) om et enkelt tilfælde af for-

hekselse ell. besathed (jf. Fortryllelse^. *Længe
kan vare Fortroldelsens Døs. Ploug.II.236.
Det var som en Fortroldelse, der greb
dem.BlichCl.IH.189.
fortrolig, adj. [fmr'tro'li] adv. -i eU. 60 tro]ige.Birkedal.O.I.135. spec. (efter fr.con-

(nu 1. br. i skriftspr.) d. s. (Moth.T185. Brors.
108. jf. u. bet. 2) ell. (f) -en (Moth.Tl8o. VSO.
Gylb.lJS72). (cenyd. d. s. (i bet. 1-3;; afl. af
iortro;

jf.
ty. vertraulich)

1) t til fortro 1: tillidsfuld. *0 skaan
dem, som daglig fortrolige finde | Liv,

fident(e) ; teat.) : biperson (især i den klassi-

ske, franske tragedie), der optræder som ven
og raadgiver for en af hovedpersonerne. Met-
te, Gretes Fortroelige.TFess.2. BøghJT.571.
VilhAnd.Litt.IIl.85.

3) (videre anv. af bet. 2) som vidner om^

63*
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ell. fremkalder fortrolighed (2); om med-
delelse olgn.: som meddeles under forudsæt-
ning af hemmeligholdelse; hemmelig, at

kalde min Arendse med det søde fortro-

lige Navn Søster. Em;.FJJJJi 6. *Lad os
tale sammen et fortroligt Ord,

|
Som gam-

le, prøvede YenneT.Hetb.Poet.X.298. skulle

vi . . ikke drikke Duus, det er dog mere
fortroligt. HCAnd.VI.79. Hvis man . . ikke
ad bestemt fortrolig (Brandes.DD.220 : con-
fidentiel^ Vej har Vished for, hvorledes
en enkelt Digtning er bleven til . . er man
let udsat for at tage Fejl i sine Gisninger.
Brandes.II.48. Per følte sig . . smigret af

hans fortrolige Tone. Pon<XP.FJi.45. i et

lukket møde fremkom ministeren med en
fortrolig meddelelse til tinget

i
leve, staa

?aa en fortrolig fod med olgn., se Fod
.2. Cif. 1.28:) *Synet af Klubbens fortro-

lige BoUe,
I
Lugten og Dampen, som stiger

deraf. Storm.SD.166. || m. (lidt) nedsæt, bet.,

om forhold, der virker for familiært ell. in-

timt. Ved det at Nanna . . giør sig al Umag
for at reise ham, komme de i en fortrolig

Stilling. jEi<7. F.58. Han var ligefrem lidt

bange for at blive ene med hende, fordi
hendes Tone da blev saa uhyggeligt for-

trolig. Pont.LF.VII.20.
II

(poet; nu sj.) om
ting, naturforhold olgn.: som gør et behage-
ligt, tiltalende indtryk; venlig; hyggelig.
*Egen, som . , med fortrolige Skygger ind-
bød, under hvælvede Grenes

|
Kiølende

Læ ustraffet at skue den straalende Him-
mel. Stoud.(Rahb.LBJ.207). *Skiænk mig
en fortrolig (Oehl.(1844).XIV.125: beske-
den; Vraa. Oehl.Digtn.I.140. *En lille, hem-
melig Bolig . .

I
Saa hyggelig og fortro-

lig. Winth.IV.173.

4) egl.: som har beskæftiget sig
med noget og er blevet (godt) kendt der-
med. 4.1) omperson: som har (nøje) kend-
skab til noget; (godt) inde i; ogs.: som
har vænnet sig til (en tanke, følelse olgn.).

Dronning Marie Sophie Frederikke, den
danske Kongesagas fortroligste Forsker-
inåe.Ing.KE.I.i. næsten kun i forb. w. med
(og oftest som præd.): de, som nærme sig
til Graven, ere fortrolige med det Tilkom-
mende.Eiv.VIII.214. de ere Gemsejægere,
og altsaa fortrolige med Skræk og Fare.
Bagges.DV.IX.448. *Thi fra jeg kunde løfte

Bog i Haand,
|
Var jeg fortrolig med din

Digteraand. Oehl.L.I1.13. *I Nasaret, i tran-

ge Kaar, |
Med Højheden fortrolig, | Der

voxte op til Manddoms Aar
|
Vor Herre

blid og rolig. Grundtv.SS.III.115. en Sø-
mand maa være fortrolig med at skulle

åd. Drachm.SS.105. gøre sig fortrolig
med, (jf. u. bet. 2) gøre sig bekendt med;
ogs.: vænne sig til. Jeg maae høre Dødning-
klokkens Klang; jeg maae giøre mig for-

troelig dermed.Bahb.Tilsk.1797.222. Kierk.
VIII. 314. hans Studium (havde) tidligt

gjort ham fortrolig med Udlandets Udvik-
ling paa Industriens . . Omraade. Pon^.iP.
V1I.79. 4.2) (1. br.) om sag, forestilling olgn.:

som man kender godt, ell. som man er blevet

vænnet til; velbekendt; om kendskab olgn.

:

nøje. mathematik og naturvidenskaberne
bør gå forud (for filosofien) uden dog at
kræve et fortroligere st\idivim.ADJørg.GZ,
15. Synd, Naade og Forløsning var hende
fortrolige Begreber, vel kendte fra Barne-
verdenen. £iars.il(f^.3.

II
som præd. mit

Bekiendtskab med . . Verdens-Historien
10 er langtfra at være saa fortroligt, som jeg

ønskede. Grundtv.BrS.18. den „sjette Sans",
der aabnede ham Evighedens Dyb og
gjorde ham det fortroligt. Po«i.iP.7JJ.58.
verdensrummet (vil) blive os fortroligt
som en Bukselomme. smsf.J 78.

Fortrolis:-hed, en. flt. (se u. bet. 2)
-er. (ænyd. d. s. (i bet. 2)) 1) [1] f tillid; til-

tro (ofte i forb. m. til ell. (sj.) paa: Ruge.
FT.347). MR.1739.718. De grædske Kei-

7a sere satte saa megen Fortrolighed til (nord-
boerne), at de i lang Tid valgte dem frem
for alle andre til deres Livvagt. MalLSgH.
81. Denne Fortroelighed til et Forsyn . .

bragte den unge Herre til at smile. Tode.
X.98. 2) [2] det at indvie en i sine hemme-
ligheder, følelser, tanker olgn.; forhold ell. fø-
lelse af tillidsfuldt venskab, forstaaelse olgn.

ml. personer, der tør betro hinanden hemme-
ligheder osv. (kongen) skyede Jesuiternes

io Omgængelse, saa vit som mueligt, og naar
han talede med dem, var det ikke meer
med den sædvanlige Fortroelighed. BoZfe.

Hh.L224. Da min Moder og hun i saadanne
Ting har en fuldkommen Fortrolighed til

hinanden. Ew.VI. 151. Denne fiintfølende
Mand havde . . aldrig indtrængt sig i sin
Vens Fortrolighed. Gylb.(1849).II.232. Vil
De ikke høre paa mig, jeg trænger til

Fortrolighed. Hostr.ÆS.II.4. Hvad havde
40 ikke hin Nats og de Pariserdages ubesin-

dige Fortrolighed (o: med Baggesen) kostet
ham (o: Oehlenschldger)?VilhAnd.AO.IL114.

W (nedsæt.:) 'Blussende ved det Leer, som
du (o: sjælen) kryber i,

|
Væmmed ved

Vrimlets frekke Fortrolighed. Eio.(1914).
III.260. Har De glemt et ti Aars gammelt
Vidne paa vor Fortroelighed? PAEeib.Sk.
11.268. (uegl.:) (han) hørte hendes Silke-

skørter hviske til ham med fræk Fortrolig-

50 hed, at hos hende var der Glemsel at finde.

Pont.LP.VII.150.
II
have ens fortrolig-

hed ell. (nu næppe br.) være i ens for-
trolighed, være ens fortrolige (ven). *er

Don Fernando da i eders |
Fortrolighed?

Heib.Poet.IV.311. sa.Pros.XI.475. hun hav-
de Lucies hele Fortrolighed . . men Lucie
havde ikke hendes Fortrolighed. JPJ«c.J.
24. AndNx.PE.III.57. sige (en) noget i

(al) fortrolighed, iJaa en fortrolig maa-
60 de; fortroligt; i al hemmelighed; ganske p7-i-

vat. Monsr. Jeronimus skal . . i Fortroe-
lighed give ham tilkiende, at der kand
være Haab om Succes udi hans Ansøgning.
Holb.Philos.III.2. at lure paa Folk, naar
de staaer og snakker et (5rd i Fortrolig-

hed med sig selv. Ew.IV.238. først maa
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jeg dog sige Dig et Ord i Fortrolighed.
Etlar.GH.II.114. |j (9 mere konkr., især

i flt., om fortrolige meddelelser. Fortrolighe-
der af denne Art havde Sophie ofte mod-
taget af sin Søster. Qylh.lV.218. (nedsæt.)

om paatrængende opførsel, familiær tiltale

olgn. : han tillod sig alskens fortroligheder,
indtil han blev afvist

\
D&H. 3) til fortro-

lig 3. Fortroligheden af en i og for sig

ærefornærmende Udtalelse om en Fravæ- i'o

rende kan ikke i Almindelighed give den
Krav paa Straffrihed. Goos.I.231. 4) [4] GJ

nøje kendskab (til noget), hans ved Jern-
Flid erhvervede Fortrolighed til Oldtiden.
Kierk.VII.15. forfatterens store fortrolig-

hed med de moderne religiøse bevægel-
ser

i
-vis, adv. (sj.) paa en fortrolig (3)

maade. '„sig mig, smukke Fugl fra Para-
diisl"

I
Begyndte jeg igien fortroligviis,

I

„Hvi kom du hid?'* Bagge8.1I.o3. 20

For-trop, en. (ænyd. d. s.) H troppe-

afdeling, der (under fremrykning) marcherer
foran hovedstyrken (som sikring); avantgar-
de (jf. Fortogt samt Bagtrop^; (i fagl. spr.)

nu især: mindre styrke (ca. et kompagni),
der sendes forud for avantgardens fordæk-
niyig. MilTeknO. Da han var saa kyndig i

alt Krigsvæsen som tapper, plejede han
at anføre Fortroppen, naar det gik frem.
Bagtroppen, naar det gik tilbage. Brandes, jo

XV.98. SaU11.417.
|| (nu 1. hr.) i flt. i sa.

het. Holb.Metam.35. De i deres Seiersglæde
fremstormende danske Fortropper. Lehm.
IS.45. O overf.: Fra mange nederlandske
Billeder kender man disse uimodstaaelige
Putti (0: smaabørn) som Renæssancens før-

ste, farlige Fortropper.S'Mads.SS./o. -tros-
se, en. J, fortøjning, der fastholder et skib,

som ligger ved bolværk, og gaar fra et klys

forude m. retning forefter (jf. Forspring 4^. 40

ScheUer.MarO.
fortradt, perf. part. af fortryde.

fortraste, v. [fmr'trusda, -'trosda olgn.]

-ede. vbs. -ning. (dannet'i nyeste tid a/" Trust,

jf. VI. for- 6.1; natten kun som vbs. ell. i

perf. part. brugt som adj.; iscsrpolit.) danne
en sammenslutning (af forsk, industrielle virk-

somheder) med det formaal at beherske mar-
kedet; samle i en trust, naar Trustdannel-
sen i det sidste Par Aar er gaaet noget 50

langsommere . . har det . . sin Grund . .

i, at næsten alle de Fag, hvorom der kun-
de være Tale . . er fortrustede. QBang.
(Socialdem.^U1904.1.sp.3). bedrifternes for-

trustning. Tilsk.l921.1.313.

fortryde, v. [f(nr'try'9a] Høysg.AG.90.
præt. -trød [-'trø-'å] (smst.) ell. (vulg., 1. br.)

-trod (Dania.tll.59); part. -trudt [-itrufQ

(næppe før slutn. af 18. aarh. : Bagges.L.lt.
365) ell. (nu især dial.; jf.: „i Talespr. især 60

hos den Udannede." Levin.) -trydt (2Cor.7.
8(Chr.VI; 1819: fortrudt). Holb.Arab.13sc.
Ew.Vin.31. MO. Wied.BS.177. KMich.
LM.181. Thorsen.92)ell.f-trydet (Sort.Poet.

2. Anti-Spectator.56) ell. (nu kun dial.) -trødt

{Moth.T161. Holb.DH.1.474. Høysg.AG.90.

VSO. Kort.43.jf. Thorsen.92. Esp.§183, fynsk
-trøden (Kort.43) samt fortrøden u. fortræ-
den^. vbs. -cise (s. d.). (glda. d. s.; vistnok

omdannelse af mnt. vordreten (ty. verdries-
sen^ i tilknytning til (det besl.) glda. tryde,
mangle, slippe op, savne, oldn. t)rj6ta, jf. got.

usj)riutan, besvære; sml. sv. fortreta, ærgre,

fsv. fortreta; besl. m. Fortræd, fortræden
|(

opr. upers., jf. ty. ihn verdross sein schlech-
tes gedåchtnis (egl. akk.), lat. pænitet me
consilii; ved omtydning af tilfælde som: (han)
giør det, som hans fiende fortryder (se u.

bet. l.i^ opstaar personlig konstruktion, idet

fiende opfattes som subj. (jf. fx. u. burde 2),
hvad der allr. spores i cenyd. glda., se fx.HMogens. 1. 223. II. 315. Éimkr. 23. 76. jf.
Kalk.I.724.V.303)

1) fremkalde ell. nære en følelse af ube-
hag, bitterhed, harme, ærgrelse; harme(s);
ærgre (sig), (ofte vanskeligt at skelne skarpt

fra bet. 2). t.t) (nu 1. br.) upers., oftest i

forb. m. btsætn. (udsagns-sætn.) samt det som
formelt subj.: volde vrede ell. misfornøjelse;

forbitre; ærgre. Det fortryder mig aller-

meest, at jeg skulde blive fixeret af saa-
dån Slyngel. Holb.Tyb.V.2. 'Olaf

|
Fortrød

det, at det ei var dig, han traf. OehLHJ.
102. »at jeg ikke blev til Bogen holdt,

|

Har mig dog tidt fortrudt. 8a.DM.90. Kun
fortrød det ham, at hans gode Sværd
var fordærvet. Ing.EF. 1.80. PalM.IV.58.
Hvad der fortrød ham, var netop, at Rejse-
livet frembød mindre og mindre Føde for
Oplevelsestrzngen. DagNyh."/il923.7.8p.2.
nu især (oftest opfattet som bet. 2.1^ t udtr.

som det skulde fortryde mig, om osv.,

det vilde ærgre mig, gøre mig ondt, om (osv.).

derfor skulde det fortryde mig, om Jom-
frue Lucilia præfereret en Per Caudi for
saadan Mand som \eg.Holb.Tyb.I1.2. 'Skul-
de man ham (o: Satan) mere lyde, | Maat-
te det en Steen fortryde. Brors.164. det
skulde fortryde mig . . om hun har mis-
forstaaet mine Ord. AfO. D&H. f m. flg.
præp.-led (jf. u. bet. I.2 slutn.): (kongen) var
bleven hastig . . thi det fortrød ham . .

for (1871: han harmedes . . over^ den be-
spottelse. 2Makk.7.39(Chr. VI). y m.tings-
subj.: Hvo som lærer sin søn, giør det,

som hans fiende fortryder (1871: vil gjøre
sin Fjende misundelig;. Str.50.5('CAr, FJ;.
faa af hans Gierninger fortrøde ham, saa-
som han fast intet besluttede eller foretog
sig, som kunde foraarsage ham Fortrydel-
se. BbZ6. Ep. F.*io9. man læste . . at i et

vist Land skulde legges Skat paa Skiøde-
hundene. Denne Efterretning fortrød et

ungt Fruentimmer, som giorde meget af

sin Kuad. Adr.UT.1767.nr.7.3. Hannes al-

vorlige Mine fortrød ham, han søgte at

gjøre sin Uret god. Gylb.VII.63. naar jeg
betænker, hvad den (o: en middag) kan
indbringe min kjære Brodersøn, fortryder
Summen mig ikke.Pailf.IL.1.250.

|| flade
sig fortryde. 1. lade (noget) ærgre ell. irri-

tere sig; blive ærgerlig over. *Det (o: brode-
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rens held) Fenge sig fortryde lod,
|
Og far-

vede med Broderblod | Saa sort den brune
liede.Grundtv.PS.IV.15. Lad det lille Uheld
ikke fortryde dig . . Sligt kan hændes den
Bedste. Ing.KEJI.333. 2. (vist kun i forb.

m. en nægtelse) m. h. t. ulejlighed olgn. : sky

;

vige tilbage for. Hans Majest. (havde) ey
ladet sig fortryde, andre vigtige Forret-
ninger at sætte til Side, og udi egen Per-
son taget Sagerne i Foihør. Slange.ChrlV.
1190. (forfatteren) lader sig og ingen Uma-
6e fortryde, at eftersee . . vore gamle
anske KrønikeT. CPBothe.MQ.II.565. U)

(nu 8j., jf. dog ndf.) brugt personligt: blive

ærgerlig ell. irriteret (over); ærgre sig (over);

blxve vred (over); især m. ubest. pron., bi-

sætn. olgn. som obj. mændene fortføde det
(1871: forbittredes^, og de bleve saare
vTeåe. lMos.34.7(Chr.Vl). Hr. Doctor maa
da icke fortryde, om jeg kommer med en
Contra-Stevning formedelst hans u-rime-
lige Snak. Holb.Bars.III.6. *I Brave Her-
rer, ey fortryde,

|
At jeg saa dristig Eder

maa | Til denne Sørge-Stue hyde.Falst.
Ovid.a2 r. Nogle af mine Læsere ville maa-
skee baade undres og fortryde, at jeg har
valgt denne Materie. To(fe.-Sr.II.75. *Min
Venl fortryd ei mit velmeente Ord. Oehl.

A.316. m. overgang til bet. 2: Du skal give
ham og ikke lade dit Hjerte fortryde det,

at du giver ham. 53fo8.i5.i0,
1|

(nu kun
dial., jf. Feilb.) i forb. m. præp.psLH. ell. (sj.)

over (CPRotheJN.331). l.m.h.t.ting. jeg
vilde tale noget med Monsieur Andersen,
om hånd ikke vilde fortryde derpaa. Eolb.
IIJ.III.6. havde Carl af Rise hørt, hun
havde kaldt ham Dreng, vilde han have
fortrydt storlig derpsiSi.Ing.VS.II.115. Pau-
lus fortrød derpaa (Chr.VI: det giorde
Paulus ont; 1907 : Fsmlns blev fortrydelig
deroYer). ApG.16.18. (han) fortryder på at

blive forstyrret..4£>Jør^. GZ.42. ^ føle mis-
undelse over: at fortryde på andens vel-
stand. i/o<A.ri59. 2. t w. h. t. person: være
ell. blive vred paa (en). *han paa sin Præ-
kestol

I
Fortrød paa hver Tilnører,

|
Der

med sig i sin Rejsekjol | En Bønnebog ej

tører. Falst.50. jeg (holder) mig forsikret
om, at Kollegiet, langt fra at fortrydepaa
mig, snarere skal vide mig Tak. PAMeib.
US.325.

2) fremkalde ell. føle sorg ell. smerte
over en handling ell. et forhold, man
selv er skyld i og nu ønsker anderle-
des; angre (2). 2.1) (jf. bet. l.i beg.; nu 1.

br.) upers., oftest i forb. m. bisætn. ell. inf.

samt det som formelt subj.: fremkalde an-
ger hos; angre (2.i). Gud sagde: maaskee
det kunde fortryde Folket, naar de see
Striden, og de kunde vende tilbage til

Ægypten. 2Mos.13.17. Ew.IV.243. Det for-
trød mig nu, at jeg ikke havde bekjendt-
gjort, hvad jeg vidste. Eauch.IL221. det
vilde ikke fortryde Dig, at lægge Veien
til Fredericia . . over Kiel. CKMolb.(Brøch-
nerJBr.140). hun (mærkede), at det fortrød

ham, at have forløbet sig. Sick.H.80. f m.
flg. præp.-led (jf. u. 2.2 sluin.) : Saa fortrød
det Herren, over det onde (1871: fortrød
Herren det Ondej, som band havde talet
at giøre sit folk.2Mos.32.14(Chr.VI).

||
(nu

næppe br.) m. tings-subj. "Han svær, at han-
nem ej fortrød

|
Hans Udgift nogensinde.

Falst.52. Deres Opførsel imod mig (skal)
fortryde Bem.Ew.VlII.77. jeg tænker ikke,

10 at Reisen skal fortryde dig. Hauch.III.227.

II
lade sig fortryde, (jf. u.bet. l.i slutn.;

nu næppe bi'.) d. s. s. bet. 2.2. han lod det
Onde fortryde sig, hvormed han havde
truet sit Folk. Eorreb.II.371. lad det dog
ikke fortryde dig at have undt dig selv
den Trøst. Gylb.TX.330. 2.2) brugt person-
ligt: føle anger over; angre (2.2). Hvis I

ikke tar mig, saa kommer I til at fortryde
det. Eolb.Bars.V.5. (han) kiendte og for-

20 trød sin alt for store Hidsi^ed. Ew. VI.
155. hvor jeg ikke kjender Præsten, be-
søger jeg helst Degnen, og det har jeg
sjelden ioTtTVLdt.Blich.IIL589. gift Dig eller

gift Dig ikke. Du vil fortryde begge Dele.
Kierk.Vl.l49(se i øvrigt u. gitte). 2Mos.32.14
(se u. bet. 2.1^. abs. : Hvad Bod den hellige
Fader paalægger mig vil jeg udøve, naar
han kun ikke vil forlange, jeg skal for-

tryde. Ing.EM.III.25.
||

part. fortrudt
30 brugt som adj. *Et ubetænksomt Indfald

. . der var strax fortrudt,
| Som det fra

Læben Høi. Oehl.VM.68. (mine) tidt for-

trydte ubesindige Ord. CBernh.X.32.
||
(nu

1. br.) i forb. m.præp. paa. jeg haaber de
skal ey heller fortryde paa dette Val (o:

at jeg er blevet valgt til borgmester). Holb.
Kandst.IIl.2. Eauch.IIJ.71. jeg fortryder
ikke paa den Handel; min Sjæl om jeg
gjørl UyrLemche.VK.58.

40 fortrydelig, adj. [fmritry'aali] adv. -t

ell. (1. br.) d. s. (Tullin.lII.3S2) ell. (f) -en
(Sir.l8.20(Chr.VI). VSO.). {ænyd. d.s.; til

fortryde; jf. fortrædelig)

1) til fortryde 1. l.i) (især som præd.ell.

adv., jf. dog slutn.) om person: som føler

forbitrelse, harme ell. ærgrelse over noget;

fortørnet; vred; nu især: irriteret; ær-
gerlig (jf.tortrædehg 8); ofte i forb. m.
over for at betegne den ting ell. det forhold

50 (tidligere ogs. den person, se Mossin.Term.
331), man harmes ell. ærgrer sig over, ell.

paa for at betegne person, jeg kand nok
see paa jer, at I er noget fortrydelig i

Dag. Eolb. Bars. IV.3. Jeg burde virkelig

være halv fortrydelig paa min Datter. Ew.
IV.213. der hans Disciple det saae, bleve
de fortrydelige (Chr.VI og 1907: vrede>.

Matth.26.8. (han) var næsten fortrydelig

paa sig selv over det, han havde sagt.

60 Goldschm.I.218. hun havde Grund til at

være fortrydelig over hans lange Fra-
værelse. Pont.LP.VII.55. ApG.16.18(1907)
(se u. fortryde 1.2^.

|| f misundelig (jf.

u. fortryde 1.2J. vAph.(1759). naar du nu
hører min Lykke, da maa du ikke blive
foTtrydehgdeiovei.Ew.VIII.78. y melde

J
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sig fortrydelig, (1. hr.) erklære, at man
ikke vil have mere m. en sag at gøre; melde

forfald; „melde pas", selv de ældre Dig-
tere har jo meldt sig fortrydelige og truk-

ket sig tilbage i deres iLvde.Schand.TF.
11.163. hvis man var blevet længere ved
paa den Maade (o: med at drikke), kunde
aet let hænd's, at i det mindste nogle af

Selskabet maatte melde sig fortrydelig.

CLanggaard.FangneFugle.(iy04).239. H som
adv. vAph.(l?59). „Aa, du vil heller aldrig

tro noget," sae Peter fortrydeligt. AndNx.
DM.V.184. især i forh. som tage noget
fortrydeligt op, blive vred over noget

(især: en udtalelse); tage ilde op. samme
Bref (blev) af Kong Christian meget for-

trydeligen optaget. Slange.ChrIVJ27 9. Tul-
lin.IIl.332. VSO. Jeg vilde blot give Dem
et Vink . . De tager mig det vel ikke
fortrydelig op? Hostr.SpT.III.l?. y (især

W) om ansigtsudtryk, optræden, handleniaade
olgn.: som udtrykker ell. vidner om fortør-

nelse, harme, ærgrelse olgn. (han) forlod
Kongen med et fortrydeligt Aasyn. Holb.
Hh.1.111. Hun saa' paa mig med et halvt
fortrydeligt, halvt velvilligt Blik. ^er^s.

BR.171. 1^) (nu sj.) om ting ell. forhold

:

som fremkalder vrede, ærgrelse olgn.; ær-
gerlig; irriterende; ogs.: besværlig;
brydsom; /"o rfrce deH^ (4). Logementerne
hos de Russiske Bønder ere . . fortryde-
lige formedelst stedsevarende Skrigen .

.

Kt BøTjx.PvHaven.RR.159. som adv.: Med
mine Stokholmske Commissioner er det
nu et par Aars tid gaaet ganske skievt
og fortrydeligt. Za«5'eSe/c.^ret'e-277. nu kun
(sj.) som præd. i upers. sætn.: At skrive
eder de samme ting til, er mig vel ikke
fortrydeligt (1819: til Besværg, men eder
til vished. Phil.3.1(Chr.VI). Langebek.Breve.
195. *det er jo ogsaa fortrydeligt

|
for

Chefen at miste en Bedstemand. I)rac?im.

STL.89.
2) t tU fortryde 2. 2.i) om person: som

føler anger; angrende. vAph.(1759). 2J2)

(jf. bet. ijs) især om handling, optræden olgn.:

som man fortryder ell. vil komme til at for-

tryde, du har aldrig giort noget fortryde-
ligt. Moth.TlOO. Fabel om en Fasanes for-

tiydelige Val imellem en ung Paahane
og en gammel Giøg. I Reenb.] Tolv udvalde
Fabler.(1724).15. 0/. «• Fortrydelse 2:) 'det
er fortrydeligt,

|
JFormegen Snak at høre.

Reenb.I.311.

G) Fortrydelig-hed, en. til fortry-

delig 1. YSO. Goldschm.III.179. Det ban-
kede igjen. Denne Gang bar Grevens „Kom
ind" Præg af Fortrydelighed over at blive
forstyrret.Sc/ianrf.Z7ilf.590. Fortrydelse,
en. (ænyd.d.s.; vbs.til fortryde) 1) fi7 for-

tryde \: (lettere) vrede; uvilje; ærgrelse
(ofte i forb. m. over, jf. Eøysg.S.329). Man
hørte . . en stor Fortrydelse og Murren
over det heele Land. Eolb.Heltind.IL77.
Kiøberen blef alt for vel holden. Sælgeren
til Fortrydelse. Gram.Breve.244. I et af de

største Provinsblade havde Fortrydelsen
over den københavnske Overvælde nylig
givet sig et helt krigersk Udtryk. Pont.
LP.VII.60. t bære (ell. have. Moth.T160)
fortrydelse over noget, (j/. II. bære 2.*^

tage noget fortrydeligt op. „Det giør mig
da ondt, at jeg har paataget mig denne
Commission." — „Vi vil love hende, ingen
Fortrydelse at bære derover." Eolb.DR.II.

10 3. Robinson.1.3. tage noget til fortry-
delse, (sj.) d.s. JPJacI.lO. H i forb. ud en
fortrydelse. Jeg skulde uden fortry-

delse give Penge ud til Thee, Caffee,
Sukkerlade . . dersom jeg var vis paa, at

jeg var (barnets fader). Eolb.Bars.1.6. især
brugt som en slags undskyldning for en ud-
talelse, et spørgsmaal olgn., der Kunde irri-

tere ell. fornærme en : undskyld, at jeg siger

det; tag mig det ikke ilde (fortrydeligt) op.

» 'Men vil I nu tillade mig at nævne
|

(At
sige uden al Fortrydelse)

|
Emirens Navn.

Oehl.A.107. Uden Fortrydelse 1 . . det var
Dem vel ikke muligt at betale mig min
Regning idag. Eeib.Poet.V.185. Værten ..

bad dem ærbødigt om at dæmpe Røsterne.
Uden Fortrydelse — men han havde et

Barn, der var sygt. JVJens.EF.4. 2) (m
ell.relig.) til fortryde 2: anger (2); ofte i

forb. m.af ell. (nu næppe br.) over ell. (nu
30 næppe br.) gen. (Eolb.Kh.278. Eøysg.S.192.

VSU. MO.) for at betegne det, man for-
tryder. Eos.13.14. Eders Taare, Madame 1

udslukker min Vrede. Dersom denne For-
trydelse er af Hiertet, saa er jeg allereede
overvunden. Eolb. Vgs. (1731). III. 5. Jeg
havde næsten ondt af ham, og følte lidt

Fortrydelse over min Haardhed. Winth.
IX.100. Schand.BS.68. den gamle Adam i

os skal druknes ved dagng Anger og
« Fortrydelse (1850: Bod).Katek.(1909).§109.

jf.u. bet.l: t kongen bar omsider stor
fortrydelse derover, men alt for sildig.

Moth.T160.
II (jf. u. fortrydelig 2.2; talem.:

Af megen Tale kommer Fortrydelse, men
Tavshed er sikker. Mau.10129. VortLand.
ya905.1.sp.4.
For-tryk, et. [V.2] 1) (fagl.) forholds-

vis svagt begyndelsestryk (pres). Eannover.
Tekn.144 (se u. Eftertryk 1). 2) (især bogtr.)

50 trykning (og offentliggørelse) af et manuskript
(fx. i en avis, et tidsskrift) før dets egentlige

udgivelse; ogs. konkr. om det saaledes offent-

liggjorte værk (jf. Eftertryk ^). 100,000 Mark
. . tilbødes ham for Retten til Fortryk af

en Roman i et enkelt Blad. Brandes.F.373.
I sidste Numer af Bogvennen . . findes et

Fortryk af Johs. V. Jenséns endnu ikke
udkomne Bog Vor Tidsalder. PoUIJ.914.9.

II
(polit.) om trykt referat af parlamen-

60 tariske olgn. forhandlinger, som tilstilles del-

tagerne til godkendelse, foHrolig benyttelse

osv. inden offentliggørelsen, (det hænder ofte)

at ærede Medlemmer gennemser deres Ud-
talelser i Rigsdagstidendes Fortryk. Pol.

*''/il906.2.sp.2. Q (jur.) ulovlig udgivelse af
en forfatters manuskript, som ikke tidligere
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har været offentliggjort. Lov^^lvxl857.§l5.
G008.1ILI4.
fortrykke, v. [fmr'trøga] præt. -ede

ell (nu især bibl.) -te (Dom.2.18); part. -et

(i bet. 2: Levin. Allen.1.148) ell. (især i bet.

2 og 4:) -t. vbs. -else (s. d.). (glda. d. s. (bet. 2);
efter mnt. vordrucken, jf. ty. verdriicken
(bet. i), verdrucken (bet. 4:))

1) (nu 1. br. uden for fagl. spr.) presse ell.

klemme noget saaledes, at dets rumfang for-

mindskes, ell. det beskadiges; forklemme;
sammenpresse, fortrykke . . en Foed.
vAph.(l?59). Hun blev saa fortrykt i Ind-
gangen til Slottet, at hun faldt i Besvi-
melse. FSO. MO.

II
m. h. t. ting. Soldaten .

.

forbydes, at have andre Ting i Tasken,
da sligt ved at ligge paa Patronerne ville

fortrykke og bedærve dem. MR.1807.159.

!|
part. fortryk(ke)t brugt som adj.; bil-

edl., m. overgang til bet. 2: *Dog splirer
Blomster op af den fortrykte Rod. Lucopp.
(Falst.0vid.a8'-). et lidet Hus med frem-
springende Stokværk, smaa, fortrykkede
vinduer. To^s.J.i^. fortrykt bue, (mur.)
hue, hvis toppunkt ligger lavere end den halv-

cirkel, der gaar gennem vederlagene (mods.
forhøjet bue u. forhøje 1.2^. ForklMurere.
19. SaUIV.215. fortrykket malmgang,
(bjergv.) malmgang, hvis mægtighed er i af-
tagende. smst.Vlli.544.

2) bringe i en tilstand af ufrihed, nød
olgn.; underkue; undertrykke. 2.1) (især

bibl.) i olm. du skal ikke fortrykke den
Fremmede . . thi I vare selv fremmede i

Ægyptens Land. 5Mos.^5.9. Hvo som for-

trykker den Ringe, forhaaner hans Skaber.
Ords.14.31. billedl: *Vi, der fortrykkes af

et dagligt Liv,
|
Og i dets Lænker som

forhexet hænge. Hrz.D.III.231. 2.2) part.

fortrykt brugt som adj.
|j

(højtid, ell. dial.

(se Éeilb.)) om person: forpint af usle vil-

kaar, fattigdom, nød olgn. *Du (0: søvnen)
. .

I
Gav nøgen Armod Perus Skatte,

| Og
den fortrykte Haab og Mod. Wess.215. *Han
(o: gud) skifter Ret og tager

[
Fortrykte i

sin Varetægt! BrandtJSalmHj.12.1). Med-
lidenhed med en fortrykt Stakkel. Schand.
TF.II.72. den opofrende Kærlighed, hvor-
med denne Kvinde alle Dage har omfat-
tet de Smaa og Fortrykte. Pont.SM.35. jf.

:

Nu blomstrer hun vel op som et Æble-
træ, der i lang Tid var fortrykt. Bergs.BR.
157. som adv.: den unge, af sin Tante Mal-
fred næsten fortrykt opdragne. Pige. Kierk.

VI1I.23. (sj.) om land: underkuet, det for-

trykte Elsass. Schand. VV. 61. \\ om levevil-

kaar, livsforhold olgn.: præget af ufrihed,
nød osv. (han) var kommen i meget for-

trykte Omstændigheder.Mt/ns^.^ZS.IJJ.i 76.

Hendes Stilling er fortrykt, og hun ven-
tede saa tillidsfuldt Hjælp fra denKant.-Hrz.
XVI.233.

II
hertil: Fortryktheden veg

af deres Sind, de blev som nyskabte. JF
Jens.NQ.99.

3) t egl.: tvinge bort (fra et sted) ved skub,

stød olgn. : fordrive, forstøde en (fra en stil-

ling olgn.); fortrænge (1). fortrykke een
fra sin Plads, sit Embede. FSO.

4) (nu sj.) trykke (et ord osv.) paa en
urigtig maade. Hvitfeldt siger her 1468,
men det maa være fortrykt (nu: det maa
være en trykfejlj. JEfoift.jDIf. 1. 758. Anti-
Spectator.116. De har fortrykt en heel Li-
nie. F50. Dette Ark er fortrykt og maa
omtrykkes. MO.

10 5) t (jf. VL for- 3^ forbruge ell. an-
vende (noget) til trykning, i det Bog-
trykkeri fortrykkes nogle tusende Baller
Papiir om Aaret.FSO.
Fortrykkelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.

(i bet. 2); nu sj., især bibl.) 1) til fortrykke
1. vAph.(1759). Et Dyr, som er gildet . .

ved Fortrykkelse . . maae I ikke offre til

B.evvQn.3Mos.22.24 (Lindberg). 2) til for-

trykke 2: undertrykkelse; underkuelse; for-

20 kuelse. dine øyné, og dit hierte er ikke
uden . . til fortrykkelse og forknuselse at

giøre (1871: til at øve Vold og Under-
trykkelse/ Jer.22.17(Chr.VI). Fortrykkelse
kan gjøre en Viis gal, og Gave kan for-

dærve et Hjerte. P/-ce(i.7. 7. personlige For-
trykkeiser. Mall.Sgn.722. Et Folk maa føle

sig ydmyget, ved at see sit Sprog . . givet
hen til Fortrykkelse. HNClaus. Leil. 182.
S&B. fortrykt, part. adj. se fortrykke,

30 især bet. 2.2.

fortrylle, v. [fmritryl'a] -ede ell. (sj.)

-te (Oraah.PT.L6L jf. ^acobi.(SkVid.Vin.
256)). vbs. -else (s. d.) ell. f -ning (Tychon.
AB. 79). (ænyd. d. s.; til trylle; sml. fortrolde)

1) ved trolddomskunster bringe i en vis (ab-
norm) tilstand; forhekse (i); forgøre (3);

oftest i perf part. Holb.UHH.IV.3. (han)
fortryllede Slottet, saa det sank ned i Jor-
den. Heib.Pros.IX.192. *Eventyr jeg hørte

|

40 Om et fortryllet Land. Hauch.SD.I.214. en
Prinsesse i en fortryllet Skov. Schand.TF.
1.156.

II
O uegl. ell. billedl. (m. overgang til

bet. 2). Man laver (opium) til paa mange
Maader, og finde de, som drikke dens
Saft, en angenem Hiernens Forvirrelse,
og blive ligesom fortryllede af Glæde.
Rolb.Rh.I.417. *du seer mig saa fortryllet

ud,
I
Som om du formet var af Snee og

Bjergluft. Hei6. Poet IJJ. 4 75. Fra dunkle
50 Lunde kommer en langtrukken fortryllet

Tone, Natravnen. JFJens.iV6r.i88. 2) (især

CPj overf. 2.1) i alm.: hensætte i en anden
tilstand end den naturlige ell. sædvan-
lige; ofte m. bibet.: bedaare, besnære
olgn. hvo haver fortryllet Eder, at I ikke
lyde Sandheden? Gal.3.1. *hun fortryller

(o: svækker) hans Credit (0: anseelse) | End-
skjønt hun ham ej kj ender. Falst.108. vore
Sandser bedrage, vor Indbildning fortryl-

60 ler os. Basth.Tale.(1782).19. (slangen) hvis
Blik endog siges at fortrylle Den, der
kiender sin Fare. Mynst.Betr.L281. Kierk.

IV.372. 2.2) hensætte i en tilstand af stærk
begejstring ell. beundring; henrykke
(uimodstaaeiigt ell. paa en næsten ovematur-
lig maade). det indtagende Syn, som har
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fortryllet dig. Eic.VI.S. '(OeJUenschlågers)

Harpe fortrylled det undrende Nord,
|
En-

gang skal den trylle den hele Jord. Rauch.
SD.I.398. Det er ikke altid, jeg præcis
hører, hvad hun siger, saa fortryllet er

jeg. Buchh.UE.44. || være fortryllet i en,

(nu 1. br.) være meget indtaget i en. Kon-
gen var saa fortrylled udi samme Mand,
at intet kunde bevæge ham (til at udlevere

ham). Holb.DH.II.475. om det saa er selv

den gamle Grethe derhjemme i Præste-
gaarden, saa er hun fortryllet i mig, blot

for de Ords Skyld. BlochSuhr.ÆS.1.32. \\

]part. fortryllende brugt som adj.(og adv.):

i høj grad indtagende ; bedaarende. *den liUe

Urt, som saa fortryllend' lugter. Ew.III.39.
en fortryllende Udsigt. FrSneed.I.508. *Du
skønne fortryllenes Kjesten? |

Ak, Du ha-
ver røvet men (o: min) Fred. Bøgh.D.II.315.
Eva saae saa sød og fortryllende ud. Tops.
III.404. Fortryllelse, en. (vbs. til for-

trylle; især G) 1) til fortrylle 1; dels om
handlingen at fortrylle: ondskabs fortryl-

lelse (1871 : Blendværkj formørker de gode
tms.Visd.4.12(Chr.VI). Den som ved For-
tryllelser . . forhexer nogen . . straffes paa
Livet. Schytte.IR.V.294. et Æventyr, dæ'
æ' saadan mæ' Fortryllelse og de Dele .

.

men en Løgnehistorie, dæ' æ' noet, som
godt ka' være sandt, men æ' Løgn. Rist.

ER. 39. dels om den fortryllede tilstand:

maaske gaaer jeg her som en forvandlet
Prinds i et Eventyr, og der behøves kun
et Ord til at løse Fortryllelsen. Jn^.EF. 17.

100. ECAnd.VI.376. Egnen om Slottet var
nu ingen Ørken, men Parker og Haver
med Træer og Blomster. Nu var hele
FortryUelsen hævet. SvGrundtv.FÆ.II.167.
2) til fortrylle 2(.2). 2.1) handlingen at (eU.

evnen til at) fortrylle. En saadan Millionby
ejede noget af Havets Fortryllelse. Pon<.
LP.VII.196. Til Venstre for Vejen laa et

lille straatækt Hus . . De syntes, det laa

saa poetisk . . Det lille Hus' Fortryllelse
fulgte dem langt paa Yei.Nans.KV.83. jf.
bet. 2.2: Hvilken uforklarlig Fortryllelse er
. . udbredt over dette simple Kammer!
Gylb.(1849).11.14. 2.2) (nu næppe br.) for-

tryllende (bedaarende) egenskab. Ew.VIII.
54. Arlesheims virkelige Eden laae ud-
bredt ved Foden af vor Høi i alle dets
paradisiske Fortryllelser. Bagges. DV. IX.
345. Fortryller, en. t) f til fortrylle 1.

(han) tilstopper sine Øren som Otter-Slan-
gen imod Fortryllerens Røst. Eilsch.F.32.
vAph.(1764). 2) (m, nu sj.) til fortryUe 2.

bort I Fortryllere som døve Pligtens Stem-
me. Falsen.ldda.99. (Egmont) er en For-
tryller, afholdt af Enhver. Brandes.Goe.I.
323.

Fortræd, en. i rigsspr. nu altid uden
art., tidligere (og vist endnu dial., jf. Feilb.) m.
ubest. art. (Moth.T156. VSO. ÉCAnd.VIII.
303) ell. (sj.) best. art. (Eolb.Skiemt.E3 >). [Imr-

*tpd] Eøysg.AG.137. (nu kun dial. Fortred.

jf. Eolb.PaarsM (<x) bered) samt: „Fru Hei-

berg udtaler altid: Fortred = ved . . hvil-
ket vel maa kaldes provinsielt." Levin.),

flt. (kun i bet. 3; nu næppe br.) d.s. (Wess.
4) ell. -(d)er (Eolb.Stu.IIl.l. KomGrmneg.
11.147. Slange.ChrIV.955). (ænyd. fortræd,
-tred, -tryd, -trød, -trod (EMogens.), glda.

fortred (bet. i); vistnok omdannelse af mnt.
vordret, vordrot (se u. fortryde^, jf. dog
fris. fortriet; sml. ty. verdruss, f verdriess;

to egl. vbs. til fortryde)

1) t uvillighed til at gøre noget; trods;
stædighed; vrangvillie; ogs.: ondskab.
findis nogen, som enten af Forsømmelse,
eller Fortred, vil ikke høste sit Korn, naar
det er høstefærdigt. Di.5—i5—46. Moth.
A30. vAph.(1759).

2) (ofte vanskelig at skelne fra bet. 3; nu
næppe br.) jf. fortryde 1: det at være for-
trydelig ell. ^ærgerlig; ærgrelse; fortry-

20 delse (1). 'Et Skarn der med Fortred paa
sligt et Afslag tenker,

|
Min Elskovs Uroe

jeg i et Glas Viin nedsenker. Comædte om
Lyveren.(1725).108. (kejseren) befalede, at

man , . skulle læse over Jus Civile i stæ-
den for Jus Canonicum; hvilken anord-
ning menes at være giort Paven til For-
træd. -Borre6yc.jrF,62i. Hos K. var jeg ..

for at see et stort galvanisk Batteri . .

men til min Fortræd var det allerede ta-

30 get fra hinanden ig\en..Ørst.Br.l.28. m.
overgang til bet. 3: (hun) havde den For-
tred . . at vente ham forgieves. Eic. VI.163.

jeg var uartig og løgnagtig og skaffede
dig Fortræd. Gylb.XL20.

3) (nu næppe br. i rigsspr.; jf.: „tilhører

nærmest Talespr." Levin.) forhold, der vol-

der vrede, ærgrelse, misfornøjelse osv.; gen-
vordighed; modgang; ubehagelighed;
bryderi. Mand har hundrede Fortreeder

40 med disse Leye-Folk; thi de ere dumme
som Bester. Eolb.EP.L6. 'Hvad nye For-
træd . . forvolder disse Skrig? I

Hvor æng-
ste de min Siæl! Wess.4. PEMulU94.

||

især i faste forb. faa eU. have fortræd:
skulde mand icke forsvære at holde nogen
Tienner? thi mand har jo icke andet end
Fortræd og Chagrin af dem. Eolb.Vgs.1.3.
Æreboe.66. (du) læste . . hver evige Aften
mine Lectier med mig, og den Tid fik jeg

50 Ros i Skolen . . det gjør Du ikke mere,
og i Dag fik jeg megen Fortræd, men
jeg . . har gjort mig megen Umage i

Aftes. Gylb.lV.229. naar jeg (o: en læge)
. . spørger min Patient, om hun ikke
har havt nogen Sorg eller Skræk, be-
troer hun mig gemeenlig, at hun har
havt Fortræd. smsf.F.iii. MO. føre i for-
træd, bringe i forlegenhed, knibe, vanske-
ligheder olgn. Gunnild, som du vil føre i

60 Fortræd for at hevne dig. Eolb.UEE.IV.8.
JPJac.1.265. gøre fortræd, (jf. bet. é)
volde ærgrelser, bryderier, der hans Disciple
det saae (o: at hun øste salve paa Jesu
hoved), bleve de fortrydelige og sagde:
hvortil tiener denne Spilde? . . Men der
Jesus det mærkte, sagde han tU dem:

V. Rentrykt »U 192S 64
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hvi giøre I denne Qvinde Fortxed (1907:
volde I Kvinden Fortrædelighederj. Matth.
26.10. naar et Drenge-Barn vil ikke dend
rette Vej, kand det giøre større Fortred,

end 10 Høitxe. Eolh.Bars.II.12. VSO. MO.
komme i fortræd, komme i forlegenhed,

knibe, vanskeligheder olgn. Du kommer vist

nock i Fortræd, eller faaer onde Ord i

I>ag.Holb.UHH.1.3. Luxd.Dagb.L296. VSO.
MO.

4) forringelse, forulempelse ell. beskadigelse

af nogen ell. noget; skade; næsten kun i

forb. gøre fortræd, tilføje skade (af le-

gemlig ell. aandelig art); fortrædige; ge-
nere; plage. lMos.31.50. Hattemagerne
giør mig Fortred, og vil icke jeg maa
sælge Stoffe og Strømper af Castor. Holb.
Kandst.V.3. han (hørte) aldrig Ordet Lov
nævnes uden som . . et Middel i skade-
lystne Menneskers (hænder) til at giøre
Fortræd vaed.Engelst.Nat.125. han har gjort

min Moder Fortræd og bedraget hende.
Schand.TF.1.207.

|i nu især om legemlig be-

skadigelse ell. overlast. Eilsch.Term.30. gøre
fortræd: VSO. Ællingen troede, at de
vilde gjøre den Fortræd. E.CAnd.V.308.
Jeg hilser til Jorden, naar jeg ser et Glimt
af Overlæge V. — at han for Guds Skyld
ikke skal blive i ondt Lune og gøre For-
træd med Kniven. Buchh. UH. 19. ikke
gøre en kat fortræd, (især dagl.) være
meget fredsommelig ell. god. Grundtv.PS.VL.
268. JakSchmidt.SP.10. Jeg er en skikke-
lig gammel Mand og gør ikke en Kat
Fortræd. CEw.Æ.1.12.jf.:mm stakkels lille

Moder, som ikke nænner at gjøre en Sjæl
Fortræd. /ScAand. 77.555. komme til for-
træ d

,
(talespr., 1. br.) komme til skade. D&E.

overf: begaa et moralsk fejltrin, lige saa
godt kan en fin Frøken komme tu For-
træd som en sim'pe\.FBon.Ejemstavns-Bille-
der.(1892).118. || (nu næppe br.) m. h. t. ting.

•Mit Hierte og Troe,
|
Skal være den Hel-

lig Trefoldigheds Boe;
|
Trods nogen skal

giøre den Festning Fortred, |
Hvor Jesus

er inde der bliver vel Fred. [IverBrink].
En ChristensTancke- Tøyle. (1 722). 25. deres
Skibe (skulde) ikke meere . . skee For-
treed og o'phTinges. Slange.ChrlV.214.

5) (nu sj.) mere konkr. anv. af bet. 4: hvad
der kan bevirke ødelæggelse, tilføje
(nogen ell. noget) skade osv. *I)u følge med,
og al Fortræd

| I Naade fra os vende.
SalmHus.118.4. Hun gav os Syltetøi og
Sukker, uagtet det var en stor Fortræd
for vore Tænder. HCAnd.VIII.303. nu næ-
sten kun i talem. al vor fortræd er tysk
(efter Eic.IV.140): Vor Historie har prak-
tisk bevist os, at al vor Fortræd er tysk.

Schand.TFJL140. Rosendal.D.L193.
I. For-træde, et. se 1. Foretræde.
IL t fortræde, v. {ænyd. d. s.; efter ty.

vertreten; jf. H. foretræde, I. Fortræde (u.

L Foretræde^ samt Fortræder) optræde i

stedet for en ell.paa ens vegne, for at vare-

tage ens interesser olgn.; i forb. som for-

træde ens sted ell.i ens sted (Cit.1777^
(Kværnd.)), træde i stedet for, være sted-
fortræder for en. Moth.T209. VSO.

IIL fortræde, v. [fmr'træ'åa] præt.
-traadte; paH. -traadt ell. f -trædt (Moth.T
209). vbs. t -else (VSO.) ell. (sj.) -ning (Saa-
by.''). (ænyd. fortræde, fortraa(de); <ii træde^

jf. VL for- 2 samt ty. vertreten) 1) (nu
næppe br.) i forb. iortræde sin fod, for-

10 vride ell. forstuve sin fod ved at træde fejl.

Moth.T209. Jeg har fortraadt min Fod, saa
jeg ikke kan gaae. VSO. MO. 2) (nu kun
O, 1. br. og næsten kun i perf. part.) tilføje

skade ved at træde (for haardt) paa (nogen
ell. noget). 2.1) m. h. t. person, hånd bléf ilde

fortrædt af hestene. Moth.T209. Strax der-
paa blev jeg tusende Gange værre for-

traaed og forbanket end i Gaar. BiehlDQ.
L.144. *Forklemt, fortrådt og træt. Rørd.

20 GD.46.
II overf: undertrykt; underkuet, (den)

mishandlede og fortraadte Menneskehed.
Birckner.IL.llO. *han hørte store Krav
paa Hævn og Død | fra Skarer af For-
kuede, Fortraadte. Schand.TJD.145. 2.2) m. h.

t.ting: nedtræde; søndertræde, fortræde
sine Skoe, gaae dem bagover. vAph.(1759).
Fæet gaaer og fortræder Kornet. VSO. den
gule, fortraadte Flæne. Schand.BS.70. et

Par gamle, fortraadte Tøfler. EErichs.S.32.

30 IV. tortræde, v. [fcor'træ-'åa] (afl. af
Fortræd; sj.) d. s. s. fortrædige. Jli O. hans
Øjne . . glimrede grønt af mmsk og dy-
risk Begær efter at fortræde. Thit Jens.

Ørkenvandring.(1907).209. jf.: (hans) Øjne
var . . frygtelige af Ondsind og F or træ-
de lyst. sws<.i78.

fortrædelig:, adj. [fcor'træ'aali] Høysg.
AQ.147. (nu kun dial. fortredelig^. adv.-tell.

(1. br.) d. s. (Moth.T157) ell. (f) -en (smst. VSO.)..

40 (ænyd. fortrædelig, -traadelig, jf.mnt. vor-
dretlik, fy. verdriesslich ; til FoTtræd) t) f
tilFoTtræd 1: trodsig; tvær; stivsindet

(jf. fortræden i). Befindis nogen i Kiøbstæ-
derne motvilligen og fortrædeligen i saa-

dan Guds Fortørnelse . . at fremture. DL.
6—2—2. Slange.ChrIV.445. Hun er meget
fortrædelig til alt, hvad hun skal bestille.

VSO. 2) t ond; uretfærdig. Naar et for-

tredeligt (1871 : uretfærdigt^ vidne opstaaer

50 \modnogen.5Mos.l9.16(dhr.VL). minefien-
der . . hade mig med fortredeligt (1871:
uretfærdigt; hsid.Ps.25.19(Chr.VI). jegvid-
ste det, at du skulde visseligen handle
fortrædeligen (1871: troløst). Es.48.8(Chr.

VI). vAph.(1759). 3) (j/. Fortræd 2 (og 3);

W (nu 1. br.) ell. dial.) som føler ell. især giver

udtryk for sin utilfredshed, ærgrelse olgn.;

gnaven; knarvorn; vranten; ogs: van-

skelig at omgaas p. gr. af idelig utilfredshed

60 osv.: uomgængelig (jf. fortrydelig Li^.-

I Tienere! værer Eders Herrer underda-
nige i al Ærefrygt; ikke alene de gode og
billige, men ogsaa de fortrædelige (1907:

urimelige;. lPet.2.18. Det er den fortræde-
ligste Kone, som jeg nogentid har seet

. . Jeg har aldrig kiendt nogen saa trau-^
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i

rig, saa karrig, og saa mistænkkelig. Hoib.
Vg8.(1731)J.4. (hun) var suurmulende og
fortrædeUg. Gvlb.XI.106. AntNiels.FLJI.
13. hun rystedfe paa Hovedet og saa' mere
og mere fortrædelig nå.JPJac.I.S. FeUb.

II (jf. fortrydelig l.i slutn.). Kand ikke
Herren see hvilket fortredeligt Ansigt han
hax?Eolb.Abrac.II.6. fortrædeligt Sind.

vAph.(17o9). Ing.EF.111.121. det var med
et Suk og en fortrædeUg Mine, at han
gav sin Sekretær Summen. SchandJFj247.
4) (jf. Fortræd 3 ; nu 1. br.) som volder be-

svær, bryderi, ubehageligheder, ærgrelser olgn.;

besværlig; brydsom; ubehagelig (jf.
fortrydelig Is); ogs. i videre anv. som uatr.

for vrede, ærgrelse over noget: kedelig; mod-
bydelig; forbandet. Jeg har haft mange
fortrædelige Dage i Verden, men ingen
som denne. Holb.Stu.III.l. Lad os icke
tage Hatten af førend vi seer Manden;
Bekymring er en fortredelig Ting. Kom
Grønneg 11.7. den fortredelige Hemmelig-
hed forbittrer al min G\diåe.Eic.lV.202.
Ak det er da fortrædeligt ! man har heller

aldrig et Øiebliks Ro til at tale sammen.
Eeib.Poet.VI.35. Jeg fik den Eftermiddag
et fortrædeligt Brev. En Blok fra Carrara,
som jeg (o: en billedhugger) længe havde
ventet, var forulykket underveis. Bergs.
PP.129. TovsJ.4. -hed, en. flt. (i bet. 4;
-er. (cpnyd. (i. s. eZZ. fortrødelighed) 1) f til

fortrædelig 1. giøre noget med Fortræde-
lighed. VSO. MO. 2) t til fortrædelig 2.

der er ingen fortredelighed (1871: Uret^
i mine hænder. lKrøn.l2.17(Chr.VI). Ords.
4.17(Chr.VI). vAph.(1759). 3) (nu næppe
br.) tU fortrædelig 3: følelse af stærk util-

fredshed ell. misfornøjelse m. noget; fortry-
delse (1); ærgrelse (jf. Fortræd 2). EoWJBh.
IJ.52. saa maatte jeg til min store For-
trædelighed blive vaer . . at dette velsig-
nede Sted vrimlede med Mennesker. Ew.
VI.81. vise Fortrædelighed i Omgang med
Andre. JfO. 4) t9 til fortrædelig 4: bry-

deri; vanskelighed; plage (jf. Fortræd 3 og

6); ofte i flt.: genvordigheder. Kiere Børn!
disse Fortreedeligheder, disse Hendelser
skal opmuntre jer til at elske hinanden
desmeere. Eolb.MascJII.12. Slange.ChrlV.
625. De seer allesammen saa alvorlige ud.
Har De maaskee haft nogen Fortræde-
ligheder (Eostr.ML.227: Bekymringer^?
Eostr.(1865).III.142. »Saa glemmer vi Da-
gens Yoriræde\ig\ied.Drachm.M.158. et

Forhold, hvoraf der var runden saa megen
Fortrædelighed baade for ham selv og
andre. Pont.LP. VII. 63. Matth.26.10(1907;
se u. Fortræd %). fertræden, adj. [fmr-

'træ'3(8)n] (ogs. fortraaden, -trodden : Wing.
(furt.129. Worm.Sat.50. Feilb.I.360. for-

Ireden: Moth.Tl61. VSO.IIJ249. WinthJil.
104. MO. Feilb.IV.157 (jf ufortrøden/
ogs. fortreden (se ndf.)). intk. -t ell. f d. s.

(Wo)-m.Sat.50). gradbøjn. (sj.) fortrædnere
(Mynst.PrædJI.184), -nest (Ew.(1914).III.
252. Bahb.Tilsk. 1798. 270). {glda. fortru-

den, -troden, -trøden (bet. \), ænyd. ogs.

(vist ved tilknytning til Fortræd, fortræde-
lige fortreden, fortræden (ogs. i bet. 2); vist

efter mnt. vordroten, jf. nt. verdraten, ver-
droten, ty. verdrossen; egl. perf. part. tU
fortryde; sml. ænyd. traaden, trøden, fsv.

J)rutin, genstridig, uvillig, samt jy. fortrødt,

vred, sørgmodig, angerfuld (Feilb.u. fortrudt))

1) (nu kun dial.J ikke rede til ell. glad ved at

10 gøre no^et; uv tilig; trodsig; ogs.: uvillig,

træg istn optræden; tvær; ugidelig;doven
(jf. fortrædelig \); ofte i forb. m. præp., især
til. band er fortrodden til alt det hånd
skal g9re.Moth.T157. (bønderne) findes gan-
ske modvUlige og fortrædne med Byg-
ningsmateriaUer til Kirkerne efter Loven
at løre. Anordn.^*liil701. de skjønne Bille-

der (i hans) Historie-Bøger . . som han
forklarer for (børnene): Tieri bliver han

20.. aldrig lortræden.Ew.(1914).V.121. Hun
er meget fortræden til alt sit Arbeid. VSO.
'(hjorten) letted | Kun fortrøden sin Fod.
Wtnih.EF.18. Feab.(u. fortrodden). OrdbS.
(fynsk). 2) (nu sj. i rigsspr.) d. s. s. fortræ-
delig 3 (ofte i forb. m. præp. over^. Mester
Gert selv har endnu ikke talt med Jom-
fruen derom (o: om giftermaal), hvorud-
over Forældrene paa begge sider ere meget
fortrødne. Eolb.GW.(1724)Jsc. saMPJl.5.

io saa fortræden og saa taus som en Magi-
ster, der er bleven deduceert til absurdum.
Ew.VIII.27. Fortræden over den Omgang
jeg mødte paa minRei^e.Politievennen.1799

1

1800J270. vennefuld fjernede hun enhver
Ting fra hans Side, som kunde gjøre ham
fortræden og nedslaaet. -6ZicA./i.555. saa
blive de fortredne og skiendes.Kierk.VIII.
60. Da hans Kone var død, og der var
Vanskeligheder . . med at faa Kisten ud

40 gennem det snævre Vindue, sagde han:
„Ja, sær og fortræden har du været alle

dine Bage'*. Ealleby.54. H som er fuld af,
vidner om fortrædelighed. *I en fortreden
Tone. ChrBorup.PM.164. bleggult, rynket,
fortrædent saae (ansigtet) nd.Blich.1.67.
Stemningen (var) mørk, misfornøiet og for-
træden. AllenJ.174. 3) t d. s. s. fortrædelig
4. (den) fortrædne Tvang, som jeg hidind-
til havde staaet i, under mine Forældre

50 og Lærere. Ew.VIII.50. *(han kløvede) Et
ret fortredent, knortet Stykke Brænde,
TBruun.1.208. 'Alt hvad han søgte, ene
var at fylde

|
Et ellers tomt, fortrædent

Øieblik. smst.339. -bed, en. (glda. fortrod-
henheth) 1) (nu vist kun dial.) til fortræden
1. Fortreden-, Fortrodden-: Moth.T
157. Fortrødenhed til Arbejde. vAph.
(1759). Hun viser Fortrødenhed i alt, hvad
hun skal foretage sig. VSO. | ogs. : kedsom-

iohed. Fortreden-: Moth.Tl57. Fortrø-
den-: vAph.(1759). 2) (nu sj.) tH fortræden
2. F ortrøden-: vAph.(1759). kan Smerter,
kan Fortrædenhed og Træthed ned-
trykke (sjælen)? Etc.VIII.75. hans Alvor
kunde maaskee ogsaa være Tværhed og
Fortredenhed.Kierk.VII.430. Hver give,

64*
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eftersom han haver sat sig for i Hiertet,

ikke med Fortrædenhed (Chr.VI: bedrø-
velse; 1907: fortrædeligt;. 5Cor.9.7.

Fortræder, en. [fwr'træ'Qar] (efter

ty. vertreter; j/". II. fortræde", Foretræder;
8j. uden for ss^. Stedfortræder) repræsen-
tant; stedfortræder. Adelen synker med
sin sidste Fortræder, Corfitz Ulfeld. iVilf

Pet.III.10.

fortrædis, adj. {ænyd. fortredig; til

Fortræd; nu kun dial.) d. s. s. fortrædelig 4.

Han var gaaet i en Le (og havde) faaet
det ene Ben slemt mishandlet. I sit Raseri
herover havde han villet bryde det for-

trædige Leblad itu.. Bregend.PG.Td. CP for-
trædige, V. [f(oritræ'3i(q)8] vbs. -else (Saa-
by.'). « VSO.1803; til Fortræd; sml. IV.
fortræde; 1. br.) gøre fortræd (4). Amberg.
hans Uvenner fandt Leilighed til at for-

trædige ham. Mynst. BIS. III. 259. Svend
Gjønge . . pønser paa at fortrædige Sven-
skefolket. Etlar.GH.1.99. en af dem . . som
havde fortrædiget (Chr.VI: bedrøvet^ Jø-
derne meget.2Malck.8.32. jf.: „Hvad for-

trædiger KoU dig?" — „Han fortrædigede
mig ikke, hvis ikke en anden stod bag
ham.« EBrand.A.162.
fortræet, part. adj. [fooritræ-'af] {sml.

forvedde samt ty. verholzen, verholzern;
fagl) omdannet til træ. en fortræet
Svamp. Levin. De raa, stærkt fortræede
Taver vindes af Træernes Ved ved me-
kanisk Sønderdeling. Hag.II.313.
fortræffelig, adj. [frnritrgfali] (nu 1.

fer. fortræflig. nolb.Kh.479. Forrebye.TF.
508. PalM.VIII.lOél adv. -t ell. (nu især i

talespr.) d. s. (Holb.Ep.III.382. KomGrøn-
neg.II.74. Feilb.IV.157) ell. (f) -en (Holb.

Ep.III.455. VSO.), (endnu ikke hos Moth.;
efter ty. vortrefflich (m. hovedtryk paa 2.

stavelse), til ænht. vortreffen, overgaa, over-

træffe; ordet har fortrængt ænyd. fordræfflig,

jf. mnt. vordrepe(nt)lik, sml. drabelig og
træffelig || m.h.t. udtalen sml. V. for- sp.l95^^

II
ordet tilhører især nøgternt bog- og talespr.)

fremragende ved sine gode egenskaber ; ud-
mærket; ypperlig. 1) om person. Gram.
Nucleus.l28. den fortreffelige Konge Oluf
TryggesøD.. Holb. Kh. 508. Stræb at giøre
Bekiendskab med virkelig store og for-

treffelige Mænd. Bagges.Lj.394. *Ja Mads,
han var en fortræffelig Mand

|
til Løjer og

til S\ov.Hostr.Int.l8. || m. nærmere bestem-

melse af egenskaben. At være . . fortreffelig

. . i den og den Y'xåQnskBb.Høysg.S.Wl. jf.:
en fortræflig Digter

|
I høiere chinesisk

Poesi. PalM.VIII.104. 2) om ting ell. noget

abstrakt, et saadant geistligt Herredømme
kunde have havt fortreflige Virkninger.
Holb.Ep.III.382. en skiønne fiin Knipling
og et fortræfligt Mønster. KomGrønneg.II.
246. Dine fortræffelige Gaver (o: evner).

Eio.IV.219. det fortreffeligste Herberg.
Bagges.L.I.108. || i upers. sætn. : det er for-

træffeligt, at du kommer saa tidligt
|
ogs.

forkortet: fortræffeligt I udmærket! bravo!

Fortræfligt! Det Indfald var Guld værd.
KomGrønneg. 1.166. e. alm. 3) som adv. Det
gaaer fortreffeligt. Holb.Stu.II.lO. Hun spil-

ler fortræffeligen paa Claveer.FSO.
||
(nu

kun dial.) som grads-adv.: saare. Det gik
fortræflig gotl KomGrønneg.1.250. hans Ud-
gang af Holsten vidste hånd (o: Torsten-
son) fortreffeligen vel at foranstalte.S/an^c.
ChrIV.1251. fortræffelig mQgQt.Feilb.lV.

10 157. O -hed, en. (nu næppe br. Fortræf-
lig-. Anti-Spectator.152). det at være fortræf-
felig; ypperlighed. vAph.(1759). hans For-
træffelighed som vor Landsherre.Hrz.XZF.
176. At lave udmærket Mad var efter Kan-
celliraadindens Overbevisning Hovedpunk-
tet af kvindelig Fortræffelighed. roj9S.Z.26^.

II
ogs. (nu næppe br.) : udmærket egenskab ; for-

trin (især i flt.). Harald, som i alle Idret-

ter og Fortræffeligheder langt overgik alle

20 2inåre.Suhm.(SkVid.XIV.69). Det var Døds-
stødet for mine Forhaabninger om hendes
skjulte Fortræffelighederl/MFifti^er/.O/ara
Baphael.(1851).23.
For-træfning:, en. [V.2.i] ^ (mindre)

træfning, der udkæmpes af en hærs fortrop-

per. VSO. MO.
II

[V.1.2] t d. s. s. -trop.

vAph.(1764). -træk, et. (1. br. undt. i ssgr.

til bet. 1). 1) [V.1.3] (egl. vbs. till. fortrække,

jf. foretrække 1 og trække tor) om hvad
30 der kan trækkes ell. skydes for (til dække for

noget). Brødvogne med heel Fortræk.ilfÆ.
1795.690. 2) [V.2.1] (fagl.) (ret til at gøre)

det første træk i skak og lign. spil. Fortræk-
ket bliver første Gang ved Lodtrækning
&fgiort.Skak.(1773).22. MO. I. -trække,
V. [V.1.3] vbs. jf. Fortræk (1). (1. br.) trække
ell. skyde (noget) for (jf. foretrække i); vist

kun i perf. part. brugt som adj. Trappen
var mørk med fortrukne grønne Gardiner.

40 Bang.F.170. sa.HS.^210.
IL fortrække, v. [fcor'trBga] præt. -trak

(pass. t -trakkes. Bagger.II.°347); part. truk-

ket ell. (i rigsspr. nu især som adj.) -truk-

ken (efter have: Moth.T163), hvortil ogs.

som adj. intk. -nt (Pont.LP.VIII.183). vbs.

-else ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s. (bet. 1); efter

holl. vertrekken, ty. verziehen)

1) (jf. VI. for- 1) drage bort; fjerne
sig. 1.1) om levende væsen (ell. ting, som

50 staar til dets raadighed): drage, rejse osv.

bort (til et andet sted). Seylfærdige Skip-
pere. Til Dramen fortrekker Skipper D.
Adr.^^/st762.sp.9. 'Gudinde hørl Pak ind,

jeg siger dig paa Stund,
|
Vort Venskab

er ei meer, fortræk fra tydske Bund. Poet
Saml.lII.35. Nu vil Storken snart til at

fortrække herfra. VSO. D&H. || nu især

spøg.: gaa sin vej; stikke af. Dersom han
blot havde betalt sin Regning, saa skulde

60 han snart faae Lov at fortrække. Heib.Poet.

V.212. Hostr.SpT.II.3. Denne Udtalelse

gjorde Iver Bertelsen til en Umulighed
ved Universitetet; han maatte skyndsomst
fortrække. TroelsL.VIIL123. til sidst var
han saa berygtet i hele Kbh., at han fandt

det klogest at fortrække tQ Amerika
|

1 .2)



1017 Fortrækning fortrænge 1018

(1. br.) om (natur)foreteels€r, legemlige og
sjælelige tilstande olgn.: svinde bort; for-
svinde. Spøgeriet lader til at have for-

trukket. EeibJ'oet.II.206. Uveiret fortræk-
ker. MO. II refl. Veiret, Skyen, fortrækker
sig. VSO. Forstemningen (vil) voxe, iste-

det for at fortrække sig. DTjgeskr.VII.147.
han kunde tale med Maleren af og til,

naar den Døs, hvori han laa, fortrak sig

noget. Tops.III.318.

2) (jf. VI. for- 2) trække forkert ell.

for stærkt (sig selv ell. andre tU skade). 2.1)

m.h.t. kroppen ell. lemmerne. H (nu sj.)

trække af led. hånd har fortrokken sin arm.
Moth.Tl63.

II (1. br.) om krumning p. gr. af
sygdom olgn.: *Febre skal (den hellige kilde)

kunne standse,
|
give den, som Gigt for-

trak,
I
Kræfter til at gaa og danse. Eaa-

lund.185. n (sj.) refl.: strække sig. Ved Mid-
natstid vaagnede han. Han satte sig over
Ende i Sommermørket, gabede og fortrak

8igJVJens.EF.71.
||

(l.br.) part.ioTtTMls.'

ket brugt som adj.: vanskabt, skæv olgn. p.

gr. af sygdom olgn. han holdt Fidibussen .

.

i sin af Gigten fortrukne højre Haand. Jak
Knu.G.228. Hun var en lille, fortrukken
Kone, næsten pukkelrygget. 8a.GS.58. 2.2)« VS0.1802) m. h. t. ansigtstræk: lægge i

usædvanlige ell. unaturlige (af en sjæle-

lig tilstand fremkaldte) folder, 'han stand-
ser

I
Og fortrækker stygt sin Mund. Erz.

D.I.19. IDigteren havde mke fortrukket en
Mine under sin Tale. Drachm.T.159. Ved
Øvelser i Aftræk iagttages . . at Skytten
ikke blinker med Øjet eller fortrækker
Ansigtet.Skyderegl.9. || refl. ell. (1. hr.)ipass.

meer end een smuk Mund fortrak sig til

et spottende, foragteligt Smiil. ifaMCft.JJ.

85. *Da fortrakkes den Sovendes Mine,
|

Og fra hans Bryst lød klagende Suk. Bag-
ger.II.347. 'Det deilige Ansigt

|
Fortrak

sig med Eet, | Som var hun i den gyselig-
ste

I

Dødsqval hestedt.Winth.HF.49. Hen-
des Læber fortrak sig; midt i Forsøget

Eaa et Smil rullede der en Taare ned ad
endes Kinder. Pont.LP.VII. 186.

fl
part.

fortrukket brugt som adj.; om ansigt(s-

træk), mine olgn. : den Dødes Træk vare .

.

blevne rolige . . det Fortrukne var efter-

haanden forsvundet. CBertih. NF. IV. 2 70.

Den gamle Dansers Mund havde et under-
lig fortrukket Udtryk.Schand.BS.348. disse

fortrukne Ansigter, med de raabende Mun-
des mørke Aabninger. JPJac.II.386. (hun)
har en skæv Mund og et fortrukket Øje.
Skjoldb.G.37. billedl.: forvrænget; urigtig.

hele Livet (paa landet) var et formind-
sket og fortrukkent Spejlbillede (af hoved-
stadslivet). Pont. LP. VIII. 183. JLHeib. (St
SprO.Nr.39J6). 2.3) (1. br.) refl.: gere et

fejltræk i skak og lign. spil. hånd har for-

trokken sig i skak.Moth.T163. VSO. MO.
Fortrsekning, en. (sj. Fortrækkelse.

JLange.MF.13). flt. -er. (1. br.) vbs. til IL
fortrække 2. H til II. fortrække 2.i: muskel-
trækning (som følge af gigt ell. krampe):

Musklernes krampagtige Fortrækninger.
Levin, jf: under Afstøbningen forebygger
(man) enhver Fortrækning af Formerne.
Haandgei-n.458. Q til II. fortrække 2.2. en
af de Fortrækninger, hvormed han troede
at smile. CBemh.V.157. „Ja, saa," sagde
Justesen med en bitter Fortrækning af

ljæheTne.Schand.SF.144. en mild Sorg, der
. . mere udtaler sig . . i Gestus end i nogen

10 Fortrækkelse af Ansigtets Mine. JLange.
MF.13.
Fortræks-, i ssar. til Fortræk 1. -der,

en. (1. br.). de saakaldte hundehuse, kasser
med fortræksdøre og køjer . . stod fast-

surrede langs med skibets ræling. Eørlvk.
UT.157. -gardin, et. gardin, som trækkes

for et vinme (mods. Rullegardinj. Bang.L.
178. dette brede Vinduesgab, hvor Solen
bryder gennem det hvide Fortræksgardin.

20 StuckJ'0.66. DagNyh.'"1*1911.4.
fortrælle, v. [fcor'trel'al -ede. (ænyd.

d.s.; til tiælle; nu næppe br., jf. dog jy.
ufortrællet (Feilb.)) refl. ell. ipass.: udmat-
tes af for meget ell. for strengt arbejde; blive
udslidt, forslæbt, det meest udslæbte
Bæst, som daglig fortrælles . . skyer Dø-
den. Eilsch.PhtlBrev.78. Han gaaer og for-

træller sig i det svære Arbeid. VSO.
\\

part. fortrællet brugt som adj. Moth.T166.
30 Men,

I
Der maa fortrællet sveede. StubJS.

Han seer saa . . fortrællet ud. VSO.
fortrænge, v. [fmr'trBix'a] -te ell. f -de

(Slange.ChrIV.5S8. VSO!)'. vbs. -else (s. d.)

ell. (1. br.) -ning (JVJens.A.II.282), jf. For-
trængsel, (glda.d.s.; efter mnt. vordreugen,
<y. verdrången) 1) (jf. VI. for- 1^ O tvinge
(trænge) en ell.noget bort fra en plads, stil-

ling, kurs osv. (jf. fortrykke 3^. der kommer
Storm, eUer anden Havsnød og Aarsag, saa

40 at hånd (o: skipperen) fortrængis udj een
andenHavn.DX.4

—

3—22. De keiserlige har
fortrængt de Franske af deres Forskands-
ninger. ySO. Santalerne . . bor i en lille

Del af Bengalen, hvorhen de dog . . først
er komne i forholdsvis sen Tid fra vest-
ligere eller sydvestligere Egne, fortrængte
af Bind\ieme.VilhThotns.AfhJII.454. H nu
især m. h. t. ting ell. abstr. forestilling: faa
til at forsvinde; fordrive (især: ved selv

50 at indtage dets plads), ingen Tildragelse
kan fortrænge denne Tanke af min Sjæl.
PAEeib.Sk.1.67. (plantens) Former (o: knop-
pen, blomsten, frugten) fortrænge hverandre
vexelviis, og kunne ikke bestaae tilsam-
men. jffci6.Pros.J.^3. Du ligner hende. Du
næsten fortrænger hendes BUlede i min
S\æl.ECAnd.V.105. »trindt om skal Halle-
luja

I
Fortrænge Dommens Torden. £trA-e-

dal.(SalmEj.321.4). I Moserne, som ligge

(p i Skovene, fortrænger Asken Ellen. CVau-

fiell.S.91.
skibet fortrænger 300 tons vand

i

ogs. i videre anv., m. h. t. person: berøve
ell. tvinge til at opgive en stilling, et

gode, en rettighed osv. (oftest: ved selv at
træde i vedkommendes sted). Da Patronen
ikke kunde formaae ham til at afstaae sit
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Embed, søgde han at fortrænge ham der-
fra. FSO. mange store Aander er blevne
fortrængte og miskendte. Brandes.IX.801.
fortrænge (Chr.VI: afvende^ de Ringe fra

deres Ret. Es.10.2. Ved sidste Valg gjorde
Højre et Forsøg paa at fortrænge ham fra

Kredsen. HWulff. Den da. Rigsdag. (1882).
263. 2) (,jf. VI. for- 2; nu næppe br.) skade

ved at trænge ind paa en, undertrykke olgn.

2.1) klemme, trykke en (meget) i en
trængsel olgn. (jf. fortrykke l). Fruen-
timmer, hvilke heller stedse vilde holde
sig inden deres fire Vægge, end traske
igiennem Kiøbenhavns skidne Gader, for

at bUve overstænkte og fortrængte af ge-
meene Folk paa Gaderne. IIolb.Ep.III.24. 1

det Sammenløb bleve nogle saa fortrængte,
at de døede deraf. FSO. MO. jf. bet.i:^T>e
skarpe Tiørnebuske | Fortrænge mindste
Sti. Oehl.L.I.126. 2.2) d. s. s. fortrykke 2.

En arm mand, som dog fortrænger ('i87i;

trykker; de ringe. Ords.28.S( Chr.VI). hånd
vil den gandske dag fortrænge mig med
striid (1871 : trænger mig den ganske Dag^.
Ps.56.2(Chr.VI). Han fortrænger sine Bøn-
der med Hoveri.FSO. || især i part. for-
trængt brugt som adj. (jf. betrængt u. be-
trænge;. 'Ligger jeg fortrængt, forhadt,

|

Og af Verden slet forladt. Kingo.185. (jø-

derne) have siden den Tiid (a: templets

ødelæggelse) levet mængede blant andre
Folk, fortrængte og foragtede. Holb..III.lI.

365. 'Jeg har og seet en Riig en Betler-
Stav at bære, | Som før har negtet en
Fortrængt en Smule Brøå. Falst.0vid.l2 7.

*Skiønt Jesus lider ikke meer,
|
Han har

dog Deel i, hvad der skeer |
Hans egne

her fortrængte Lemmer. Stub.14. *Han frel-

ste det fortrængte Land. Thaar. ES. 423.
MO. Fortræng^else, en. vbs. til for-

trænge. 1) CP til fortrænge 1. hans For-
trængelse fra Embedet. FSO. Kirkemyn-
dighederne kunde . . have taget Sagen i

deres Haand og selv alene sørget for

Djævelens Fortrængelse. TroelsL.XIII.139.

2) t til fortrænge 2(,2): undertrykkelse (jf.
Fortrængsel samt Fortrykkelse 2). Slange.
ChrIV.520. f Fortrsengsiel, en. (glda.

d. s.; vbs. til fortrænge 2(.2)) undertrykkelse;
skade; trængsel (jf. Fortrængelse 2). Lauget
klagede over (adskillige), der . . en stor

Deel Skoarbeide forfærdige . . for ringere
Priis, end Mesterne det kan sælge . . disse

til Præjudice og Fortrængsel imod de
dem . . givne Laugs-Artikle. MR.1727.508.
(hollænderne) blefve anfægtede . . endog-
saa til Søes, deres Handel og Vandel til

Afbræk og Fortrængsel. Slange.ChrIV.735.
fortrad, præt. af fortryde.
fortråden, adj. se fortræden.
fortrodt, perf. part. se fortryde.
Fortrast, en. [fcor'trøsd] {ænyd. d.s.;

til fortrøste; nu l.br.) tillid; ha ab; for-
trøstning. *Hvem vor Gud har givet

|

Sand Fortrøst til sig,
|
Giennemvandrer

Livet
I

Tryg og lykkelig. Bahb.PoetF.L30.

*Dog du er den, der drog mig af Skødet
ud,

I
var min Fortrøst

|
ved min Moders

Bryst. EBrand.S.36. fortraste, v. [fmr-
'trøsda] -ede. vbs. -ning (s. d.), jf. Fortrøst.
(ænyd. d. s.; efter ty. vertrosten) 1) (nu
næppebr.) indgyde (en) trøst, forhaab-
ning ell. tillid. *Han fortrøsted åig.Oehl.
BG.233. Det kan ikke fortrøste os aldeles.

VSO. efterfulgt af præp. med til angivelse

10 af det, hvori haabet, trøsten osv. bestaar:
(de) lode sig fortrøste med de Svar som
dem gafves. Slange.ChrIV.1030. Sin Datter
fortrøstede Faderen med, at det nok skulde
blive godt. Sibb.IL157. MO.

\\
give (en)

løfte, forsikring ell. begrundet haab
om noget; især i forb. m. om ell. til. fleere
der ornkring paa Grændserne, hvilke Kon-
gen lod fortrøste, at i fald de skulde blifve

ofvermandede, skulde dem ikke mangle
20 paa \5nås?etmng.Slange.ChrIV.871. Til Her-

tug Friderich af Holsten-Gottorph hafde
Torstenson i de første Dage skikket Ober-
ste Duglass, til at fortrøste ham om gode
Vilkor. 8msi.ii 99. (han) haver end videre
fortrøstet Hans Majestæt om, at mand vel
skulde faae slige Mænd herind (o: i lan-

det), som hehøveåes. KSelskSkr.III.lO. Pi-

gen fortrøstede mig til, at hendes Her-
skab maaskee turde komme, inden det

30 blev mørkt. Sibb.I.70. smaa Breve, der .

.

fortrøstede hende til en lykkeligere Frem-
tid, der ikke vilde udeblive. Gylb.IL113.
uden obj.: Svenskens Tilbøyelighed til Fred,
hvorom Ambassadeuren fortrøstede.Ston^'e.

ChrIV.1278. 2) (gldgs. ell. højtid.; især refl.)

have tillid (til andre ell. til sig selv). 2.1)

efterfulgt af præp. paa ell. til ff om. Slange.

ChrIV.703): forlade sig paa; stole paa;
sætte sin lid til. *Paa Polidori Arm og

40 Magt jeg mig fortrøster. Holb.Mel.IV.l. vi

fortrøste os til Regentens Viisdom og
Virksomhed. Abildg.(Rahb.LB.11.66). »Hvo
sig fortrøster paa Himlens Gud, | Ham
skal ingen Farer skrække. Grundtv.SS.IL
67. vi fortrøste os til (Chr.VI: forlade os

til; 1907: ere forvissede omj, at vi have
en god Samvittighed. HebrJ.3.18. Vi skulle

fortrøste os til Guds Forsyn. Katek.§64.

II
(sj.) intr. her er der en Opgave, og den

50 er hun ogsaa i Stand til at tage op. For-
trøst du bare paa hende. Gjel.M.403.

\\
(sj.)

part. fortrøstende brugt som adj.: d.s. s.

fortrøstningsfuld, det gik fra den Tid .

.

frem mod den Erkj endelse, jeg kunde
ønske og forlange herhjemme, saaledes

som Ørsted fortrøstende forudsagde. ifC
And.XI.300. smst.XLI.252. 2.2) (1. br.) have
mod til (at gøre noget); vove. *Den stoldte

Ophis sig af saadant Afkom brysted,
|

60 Saa intet krybend Dyr i Skoven sig for-

trøsted
I

At søge Forbund, og at haabe
Ægtepagt

I
Med Pythons Fode. Holb.Me-

tam.51. Han havde ikke engang villet have,

at der skulde sendes Bud efter nogen
Læge . . og man fortrøstede sig da til at

lade ham ligge uden Tilsyn Resten af
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NzUen.Pont.SM.149. Fortrøstnins:,
en. flt.-cr (Wiicet.(Bahb.LB.II.398). Winth.

VJ222). (ænyd. d. s,; egl. vbs. til fortrøste)

J) til fortrøste 1. I.l) CCP, nu 1. br.) bero-
ligelse; trøst; trøstegrund, „hvad For-
trøstninger giver du mig?" — »Kan For-
trøstninger hielpe, saa har jeg nok; men
rede Penge har jeg ikke for nærværende
Hid.'' Wiicet.(Rahb.LB.II. 398). 'En him-
melsk Fortrøstning

|
Hans knuste Hierte

fik;
I

Tilgivelse han læste
|
Paa hendes

Pande trom.Winth.HF.312. Efterat have
udspurgt hende yderligere, lod han hende
eaa med den Fortrøstning, at Sagen skul-

de blive undersøgt. Datn^.^Z.97. iJ2)(nu

næppe br.,jf. dog Feilb.IV.157) forsikring;
tilsagn, gir hun mig . . ingen Fortrøst-
ning at (o: om at) jeg snart maa faae
hendes Ansigtes Sool at see? Holb.Usynl.
II.6. Kongen sendte (sin tjener) til SUdt,
til at forspørge sig hos Lodserne; Men der
var ingen Fortrøstning (om at det skulde

blive højvande). Slange.ChrIV.1233. (Gustav
Adolf) hafde tilforn givet dend Branden-
borgske Afgesandt nogen Fortrøstning om
Undsætning. smsi.S^O. 2) CP til fortrøste 2.

2.1) tillid; tiltro. Ach Henrichl ald min
Fortrøstning staaer til dig. Holb.IHdr.2sc.
dette er denFortrøstning^'Cnr. FJ: frimodig-
hed; 1907: Frimodighed^, som vi have til

ham, at dersom vi bede om Noget efter

hans VUlie, hører han os. 2Joh.5.14. i fuld
Fortrøstning til sin gode Sag. Gjel.M.3o7. |l

om sindsstemning, som er grundet paa tillia

tU skæbnen, gud, fremtiden osv.: tillids-

fuld hed. Hans gode Haab og Fortrøst-
ning var nu begyndt temmeligen at kom-
me sig og t\lta.ge.Slange.ChrtV.743. de
(begav) sig igjen paa Vei og gik frem
med stor Fortrøstning. Hauch.Vl.96. Niels
havde Styreaaren. Det gav Mod og For-
trøstning i Baaden. Drachm£TL.218. LC
Niels.ML.20. jf: Kan De . . med Fortrøst-

ning (o: sind^o) ønske en saadan Mand
f)uttet ind i et mørkt og stinkende Fabriks-
okale for at trælle ved en Maskine. Pont.
LP.VII.47. 2.2) det at være sikker paa, at

noget vU ske ell. forholder sig paa en vis

maade osv.; overbevisning, forvisning
(om noget), det var hans faste Fortrøst-
ning, at Sielen . . optages til en saligere

Tilværelse. Mynst. Bispepr. (1850). 39. ^har
han den Fortrøstning, at hans Sag er god,

|

Da giver den ham et uovervindeligt Mod.
Hrz.VI.lOl. I selve den Afgørelse, at (Kr.
II.) nu sejlede mod Jylland igen, var der
jo en Fortrøstning om, at Vanskelighe-
derne lod sig overvinde. JVJens.SSJ39.
O fortrestnings-tnld, adj. [2] fuld

af tillid til ell. forvisning om noget; tillids-

fuld; især (jf. Fortrøstning 2.i slutn.): som
har tro paa fremtiden ell. tillid til skæbnen,
gud. (den) fortrøstningsfulde Stemning,
som han havde været i, da han beslut-
tede sin Flugt, blev kysåt. Schand.F.289.
Som en Yngling paa 21 Aar saa han for-

trøstningsfuldt ud i Verden, ^ran^es. J/.

519. fortrøstningsfulde Mennesker Verden
over søgte til Kirkerne for at hente nyt
Mod . . i Tilværelseskampen. PonfJ[iP.FIZ.
132.
Fortsæt, et. se Forsæt
t Fortsætning, en. (ænyd. d. s.; jf.

Fortsættelse) vbs. til fortsætte 2 (ell. 3). den
til Krigens Fortsætning behøvende For-

10 T&ad. Slange.ChrIV.798. smst.1354.

fortsætte, v. [<f(ord|Sæd3] præt. -satte

ell. (nu næppe br.) -såt (Holb.JH. 1.354);
part. -sat ell. (nu næppe br.) -s«t (sa.DH.I.
170). vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd.
d.s. (ogs. i bet.: „udplante, fremhjælpe");
efter mnt. vortsetten, ty. fortsetzen; til IL
fort)

!) t bringe til udførelse; iværksætte.
Han havde ogsaa i Sinde at forandre den

20 Svenske Rett, og at reducere Provincernes
adskildte Love til et Corpus; men der
gaves paa den Tid ingen Lejlighed tU at

fortsætte saadant Verk. Holb.DH.Il.76.
2) holde (en virksomhed) i gang uden

afbrydelser eU.standsninger; vedblive
(med noget), den Regjering, som under os
er ledet upaaklageug . . Kan (ikke) fort-

sættes. St.tÉsth.13.4. vor Agger maa dyr-
kes, og vor Avling fortsættes, vi kand al-

30 deles ikke undvære Ja.coh.Holb. Er. II. 4.

visse Spillere . . fortsætte (med stor hid-

sighed) deres Leeg.sa.MTkrJ223. Han havde
den Vane at tage den omtalte Grævlinge-
hund med, naar han gik sin Middagstour,
dette fortsatte han i flere Aar. Hauch. I.

293. uden obj. (ofte i forb.m. med): Han
fortsatte endnu en Tid i sin egen Tanke-
gang, idet han . . aabenbart havde van-
skeligt ved at holde op at tale. Pon<.LP.

40 VII.182. efter dette kunde ministeriet ikke
fortsætte > han fortsatte med at arbejde, selv
om der kom gæster i % m. obj., der ikke be-

tegner en virksomhed: vedblive at virke for
noget (i en bestemt retning), (lad) saadanne
Tanker fare, om du ellers vilt fortsætte din
Velfært. Hørn.Moral.1.86. Vi fortsatte Seie-
ren, og kom . . til Residentsstaden, som
vi beleirede baade til Lands og til Vands.
Bagges.NK.354. nu kun i tilfælde, hvor tan-

50 ken om en virksomhed alligevel træder frem:
mit Ugeblad, hvilket jeg . . agter at fort-

sætte til min Bød. Ew.Vl.29. Q (uden obj.,

1. br ) om udstrækning, strandvejen Køben-
havn-Helsingør fortsætter (ell. fortsættes^
lige tU GiUeleje

\ D part. fortsat brugt som
adj.: vedblivende ud over et vist (tids)-

punkt; uafbrudt; stadig, den tilsvarende
Tone er fremkommen tidligere i en lavere
Octav, saa ofte som Tallet maa fortsat

dO deles med 2 for at blive ulige. HeibJPros.
IX.496. en periodisk overordentlig dyb
Pløining ('/can^ gjøre (jorden) istand til en
fortsat Drivt, naar den ellers behøvede
Hvile. ChMourier.Brød.(1821).27. Pers fort-

satte Ophold paa Kærsholm var . . begyndt
at vække nogen Opmærksomhed. Pont.LP.
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VII.152. jeg haaber paa fortsat Velvilje

hos min gamle KundeKreds. ORung.P.301.
3) begynde (en afbrudt virksomhed) paa

ny; genoptage (en handling) efter en
standsnitig. *I)a Graaden stillet var, fort

satte hånd sin Tale. Eolb.Paars.107. Han
fortsatte sin Reyse heriTH.Eøysg.SAG. *Strax

med fornyet Kraft hans Gierning da fort-

settes. Biehl.FE.171. "Vi kan josaamaaske
fortsætte denne Samtale (en anden gang).

Pont.LP.VII.52. uden obj. (ofte i forb. m.
medj; skal vi saa fortsætte (med arbejdet)

efter middag? \
saa ofte han lover bod og

bedring, fortsætter han dog altid, hvor
han slap (o: vedbliver m. sit uvæsen)

\ jf.:
Og den Strøm, han saaledes havde talt

om, — fortsatte han (o: sagde han videre)
— den syntes han, de skulde ind i alle-

sa.mmen.Skjoldb.KE.81. || m.h.t. noget (mere)
konkr. En saadan Ordensridder maa jo ei

engang gifte sig og fortsætte (o: forplante)

sin Slægt. Ing.PO. 11.114. romanen fort-

sættes i næste nummer
i
han har malet

en anselig række portrætter, og rækken
fortsættes stadig

\ \\ © være en videreud-

vikling af; være et senere trin ell. led i en
udviklingslinie, (e) fortsætter gammel Vo-
cal, som i troer, troet (truir, trxxat).EJessen.

(TfF.4R.lX.112).
Fortsættelse, en. flt. (i bet. 3; -r.

{ænyd. d. s.; jf. Fortsætning) vbs. til fort-

sætte. 1) t til fortsætte 1: (en handlings)

udførelse ell. iværksættelse, de til vor (o:

hattemagernes) Nærings Fortsættelse be-
høvende Uaar. Eolb.Kandst.V.3. Niels Eb-
besen (satte) sig for at forrætte en Hero-
isk Gierning, og at skille Riget ved (grev

Gert) . . efterat alting var giort færdigt
til saadant stort "Verks Fortsættelse, gik
han ind udi EandeTs.sa.DE.1.42?. 2) til

fortsætte 2: (en virksomheds) vedvaren ell.

uafbrudte bestaaen. Fortsettelsen af en Krig,
som ellers kunde have Ende. sa.Ep.1.51.

en fortsættelse af denne kostbare levevis

vilde snart føre til ruin
\ 3) til fortsætte 3:

videreførelse (af en virksomhed efter en af-
brydelse)

;
genoptagelse, det tilkommende Liv

er en Fortsættelse af detnærværende.£as/^.
Tale.(1792).15. under Samtalens Fortsæt-
telse opdagede jeg, at han kjendte Moliére
ud og ind. Schand.0.1.222. Det var i Fort-
sættelse af, hvad vi havde talt om (at

han spurgte mig derom). SvLa.VB.128. \\

(mere) konkr., om selve tilføjelsen, udvidel-

sen, forlængelsen osv. Min Herre skriver, at

gode Venner ønske, at see en Fortsæt-
telse af mit Liv og Levnets Historie. Eolb.
Ep.V.l. Alperne . . med deres Fortsæt-
telser i Øst og Vest ere den climatiske
Grændselinie mellem Nord- og Syd-Eu-
ropa. Æs/rwj). Bis/JBZ.S. Der er ogsaa be-
gyndt en Theater-Artikel i Berling i Aften
. . Den er kun begyndt, Fortsættelsen føl-

ger. FruEeib.B.1.214. som (i) Fortsættelse
af vort Brev af i Ga^.Ludv. Fortsæt-
telses-, i ssgr. især til Fortsættelse 8.

-asyl, et. (emb.) asyl for børn i skoleplig-

tig alder. Krak.l919.1.122. SaUII.303. -sko-
le, en. (skol.) d. s. s. Efterskole. Cirk.Nr.
30riiil892. SaUYIII.544. CP Fortsæt-
ter, en. til fortsætte 3: person, der genop-
tager og viderefører en andens virksomhed,
tanker, værk osv. KSelskSkr.VIII.323. Staf-

feldt er Ewalds egenlige Efterfølger og
Fortsætter. Eeib.Pros.IV.436. umærkelig

10 glider den af én Munk begyndte Annd
over til en Fortsætter. JohsSteenstr.E.66.
(kejseren) er Fortsætteren af den national-
prøjsisk-tyske Politik, Symbolet paa For-
bindelsen mellem Fortid og Fremtid. JST

Lars.L.10.
\\

(det er) de tre Sønner, Mo-
deren lever for, og med stor Respekt be-
handler hun . . disse fremtidige Fortsæt-
tere af Slægtsnavnet. VVed.BB90.
fortndet, ;?ar<. aåj. [fmritu'de/] {til tude,

iajf.y^. for- 2.3) 1) (sj.) om øre: ødelagt
(„døv") af tuden olgn. (jf. tude en ørerne
fuldej. han spilte i det mindste godt, havde
kun ikke mine stakkels Øren været saa
fortudede i Forveien (o: af musik). Rahb.
Tilsk.1791.67. 2) (dagl.) ødelagt ell. stærkt

præget af at have grædt ; (meget) forgrædt.
KLars.lx.l58. der maatte være noget fælt

i Vejen med hende, saa fortudet som hun
saa ud. BerLiisb.S.23. AndNx.DM.IlI.132.

30 fortullet, part. adj. [fmr'tul'af] (til tul-

le; jf. fortusket; talespr., spøg., 1. br.) om
person: som der er blevet tumlet ell. flyttet

rundt med, og som er blevet medtaget, for-

virret olgn. derved; fortumlet, denne dan-
ske Pige fra en lille Lægebolig paa Lan-
det, som er revet op af sin Jordbund og
i Ægteskabet med den berømte Mand,
der ikke tager hende med i Selskab, er
blevet en stakkels fortullet Skabning. Keh-

40 ler.KK.76.
fortnmle, v. [fmr'tom'la] -ede. vbs. -mg

(s. d.). egl. : gøre ør, forstyrret af tummel ell.

ved at tumle m. en; om indvirkning af larm,

overvældende indtryk ell. følelser, besnærende
tale, spirituøse drikke olgn.: gøre (ens tanke-

virksomhed) uklar ell. forvirret; gøre (en)

forstyrret. Moih.T221. F50. 'Kæmperne
mange |

Mjøden fortumler. Grundtv.PS.1.
500. Elementerne . . fare om som Djævle,

50 der have stort Ødelæggelsesværk for og
ikke engang lægge videre Mærke til det
Menneskekræ, de fortumle. Goldschm.VI.
20. det lykkedes den Fejlende et Øjeblik

at fortumle vor Fornuft ved sin Vildfa-

relse. ^rar?(7es..Xi7.i56. Driften var stærk
og ioitxxmlende. JVJensJ).172. \\

især i

jjart fortumlet brugt som adj.: forvirret;

forstyrret; tummelumsk. Moth.T222. det Ho-
ved, som om Morgenen efter en Sviir er

60 saa fortumlet, at det endog lider Smerter.
Eu-.Vin.59. Fisk, der . . ere gjorte for-

tumlede eller bedøvede. Werfel.Fiskerb.31.

Hun blev næsten fortumlet af Glæde.Jn^.
EF.II1.12. Bedøvet, fortumlet, overvæl-
det ravede jeg hjem ad Stien. Schand.F.
387. Jeg var fortumlet af Giaad. EBrand.
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M.90. (patienteyi var) meget urolig', rum-
sterede mest halvnøgen om i sit Værelse
med et fortumlet Udtryk. KPontSPsycMatr.
1.90. ofte i forb. fortumlet i hovedet:
Moth.T221. Ach! Gud bedre mig arme
Mand, jeg er gandske fortumlet i mit Ho-
ved. Holb.Kandst.V.3. Hun var saa fortum-
let i Hovedet, at hun slet ikke kunde huske,
hvad hun havde drømt.HCAnd.VII. 48.

Fortamlinfi^, en. (1. br.) vbs. til fortum-
le; ogs.: dtt at være forttimiet, denne For-
tumling i Hovedet kom af hans alt for

store Lyst til at sixideve.Bagges.NK.394.
•rejsen er ude, og rusen forbi . . |

endt er

fortumlingens lange minut. Eostr.SD.I.133.

Fortiin(e), en. [fmr'tyi- n(8)] {fra fr.

fortune; sa. ord som Fortuna; nu næppe
&r.) god skæbne, tilskikkelse; lykke. Naar jeg
. . betragter og overvejer min forstaaende
Fortun og Lykke, bryster jeg mig med
Fa&iuglen. Holb.Stu.II.2. søge sin Fortun.
MR.1773.510. hvilken Fortiine gjorde ikke
forrige Vinter Gjengangerbrevene. PFJac.
(AnonymNytaarsgavef.1832.xri). C9 For-
tnna, propr. [fmr'tuna] {fra lat. fortuna,

navn paa den romerske gudinde for hvad
der skal komme, tilskikkelsen; j/. Fortun(e))
iscer i forb. fru Fortuna, (oftest spøg.) oni

skæbnen ell. især den gode skæbne, lyk-
ken, tænkt som en gudinde. 'Er Genie og
Skiønhed | Ei store Gaver alt af Fru For-
tuna? Oehl.C.204. Fru Fortunas Kjæledæg-
ger. Blich.III.319. Maaske . . kommer den
sidste Gave ogsaa fra Fortunas Haand.
smst.318. Om det saa var Lommepenge til

vor Don Juan, sørgede Fru Fortuna der-
for. JakSchmidt.SP.139. |] (1. br.) d. s. s. For-
tunaspil. Meyer. ||Fortunen [f(or'tu'n(8)n]

som navn paa gæstgivergaarde olgn. (opr. vel

m. et skilt forestillende lykkens gudinde), fx.

et traktørsted ved JægersborgDyrehave (Trap.*
11.289. HistMKbh.IV.523), en gæstgiver-

gaard i (den herefter opkaldte) Yort\mstT?ede
iKbh. (smst.96. HMatthiess.Gader.81). For-
tuna-spil, et. (nu 1. br.) navn paa et spil

m. kugler, der søges anbragt i fordybninger
ml. stifter paa et skraaplan olgn. Blich.lII.

318. Her (o:paa et beværtningssted) var Ka-
russeller, Keglebane, Fortunaspil. Davids.
KK.ll. (han) løb afsted i de ubegribelig-
ste Retninger ligesom en Kugle i et For-
tunaspil. CMøllJ'F.383. Meyer.1036 (u. Ti-

volispilj.

For-tunge, en. spec. (sprogv.) : den del

af tungeryggen, der ligger bag tungespidsen

og tungebladet, og som i hvilestilling ligger

under den haarde ganes forreste del. Jesp.

Fon. 202. hertil Fortung:e-(selv)lyd, -vokal

o/?., om lyd, der frembringes v. hj. af for-

tungen. snist.453. Mikkels.SproglS.7.

fortnske, r. (ænyd. d. s.; efter mnt. vor-
tuschen, /t/. vertauschen; nu kun dial.) om-
bytte m. noget; bytte bort. At fortuske Va-
rer mod Varer. VSO. || ogs.: forbytte (2).

Moth.T229. Feilb. jf.: *Én Rigsdag gik
med Godt og Ondt, |

fortusket og fortol-

ket;
I
nu summer Flokken Landet rundt

|

og sætter Spy på Fo\ket. Eørd.GKJ88.
fortnsket, part. adj. (ogs. fortasiet.

Feilb. -tass(i)ct MDL.132. Kværnd. Feilb.).

{ænyd. fortusket; til ænyd. tuske, oldn. tu-

ska, puffe, støde, dial. tusle, ruske, tumle
med, bringe i uorden, dial. tuss(i)e, røre, be-

væge (MDL.614), jf. nt. tuseln, mnt. tesen,
ty. zausen, ruske; sml. ogs. dial. (og ænyd.)

10 tuste, ryste, bevæge, og (fynsk) fortusse,

bringe i uorden, ulave (MDL.132.614); dial.)

som er i uorden ell. forvirring; om ting: som
er i uorden, ulave, urede; om person: uor-
dentlig i sin paaklædning ; forpjusket; ogs.

overf.: forstyrret i hovedet; forvirret, for-

tuskede Tjenestepiger med Kurv paa den
røde, nøgne Arm. SMich.S.170. Byggen er
bleven noget fortusset ved at flytte den.
Kværnd. *

20 fort-varende, part. adj. [-iva-rsns]

{jf. ty. fortwåhrend; nu 1. br.) som vedbliver

ell. foi-tsættes; vedvarende. MaU.SgH.153 (se u.

fortfarende I sZi</n.j. FrSneed.I.300. ovenpaa
den fortvarende Feststemning. RSchmidt.
JH.9. \ -varig, adj. [-|Va'ri] d. s. *vide
Verden virker i en fortvarig Drøm.Drachm.
VDJ230.
fortvile, Fortvilelse, se fortvivle,

Fortvivlelse.

30 t fortvinde, v. tvinde (garn) for
meget. Hun har fortvundet denne Traad.
VSO. Dette Stoppegarn er fortvundet.stHs/.

fortvinge, v. [fmritveix'a] {jf.glda. d.s. i

bet. „(under)tvinge" ; jf. ty. verzwingen; sj.)

refl.: Sammenhængen vU fortvinge sig (o:

paatvinge sig en). HarNiels.SP.30.
fortvivle, t;.[fmr 'tviu'la] (nu kun dialtot'

tvile. Moth.T235. Holb.Kandst. V.7. sa.Metam.
82 (sa.MpS.102 : fortvivle^. FGuldb.Danner-

40 sprogetsÉetskrivning.(1809).xi. Feilb.). -ede
ell. (nu næppe br. i rigsspr.) -te (Bror8.89.

jf. Feilb.). vbs. -else ell. f -Iné (Trojel.I.126).

{ænyd. fortvile, fortvivle ; efter mnt. vortwi-
velen, ty. verzweifeln)

1) som verbum, t.l) synke hen i den
største haabløshed, modløshed ell. sorg.
*(han ser) en Anfører at fortvile (Holb.
MpS.144: fortvivle^, zittre, bæve,

|
Naar

han en Ugle kun seer over Huuset svæve.
50 Holb.Sat.I.A6v. Eu'.V.146. Ofte . . græd
hun og fortvivlede ved Tanken om at

skulle tilhøre ham. Gylb.(1849).IX.169. I

Tvivl fortvivler der Ingen. JPJaeJI.38.
J|

i forb. m. over til betegnelse af fortvivlel-

sens aarsag. Kierk.XI.223. det ringe Ind-
tryk, som (jomfruernes) iskolde Afvisnin-
ger gjorde paa (de unge junkere), var til

at fortvivle over.JPJacJ.117. m. afsvækket
bet.: Bare jeg nu ikke har glemt Thee-

60 skeerne . . Moder vilde da . . fortvivle,

hvis hun skulde lade sig nøje med Mada-
mens Tinskeer. HostrE.9. t.2) (især gldgs.

ell. højtid.) opgive alt ha ab om noget ell.

al tillid til nogen; (i høj grad) tvivle
ell. mistvivle om det heldige ua fald ell.

den gunstige beskaffenhed af noget; i

V. Rentrykt w/4 1928 66
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forh. rw. om til betegnelse af det, tvivlen an-
gaar; især m. flg. vbs., inf., at-sætn. olgn. da
Piaen ingenlunde vilde stUles . . fortviv-

lede han om sig (o: mistede han al selvtil-

lid).2M.akk.9.18. hvorfor blive ved at stride

med Fortvivlen om at vin^Q? Bagges.Br
Oehl.I.xxrr. hun fortvivlede om at kunne
orientere sig. Qylb.XI.241. dersom dette

ikke er et Beviis, som overbeviser, saa
fortvivler jeg om at føre et saadant. Kierk.

YI.122. (lægerne) fortvivlede om hans Liv;
men han kom sig. Brandes.VIII.300.

|| f
i forh. m. inf. ell. a,t-sætn. uden om: *Dig,
som min Tanke fortvivler at naae. Bagges.
IV.232. *Naar Luften er diset, og Søfolket
snart | Fortvivler at finde den rigtige Fart.

Hrz.XI.329.
2) (1. hr.) præs. part. fortvivlende brugt

som adj. 2.1) til bet» l.i. vi, som trænges

f)aa alle Maader, men ikke forsage; tviv-

ende, men ikke fortvivlende. 2 Cor.4.8. Hen-
des Selskabssøstre kastede sig fortvivlen-

de og skrigende over hende. Qylb.1.239.

*Hun loe . .
I
Med vildtskingrende Røst,

|

Som kom den fra et pinet,
|
Et fortviv-

lende Bryst. Winth.EF.228. 2.2) d.s.s. bet.

3.2. Ambition . . forledde (Ulfeldt) til de
fortvivlende Anslag mod sit Fæderneland.
Holb.Ep.III.365. Denne fortvivlende Gier-
ning . . nemlig at drukne mig, er saadan
en Synd, hvilken (ikke kan) lorlaåes.Pa-
msla.1.427. Mig forekommer det ikke saa
fortvivlende. Har jeg end tabt en Elsker
i dig, saa har jeg dog vundet en Bro-
der. (}glb. 11.167. den hele — menneskelig
set — fortvivlende Uretfærdighed i Livs-
godernes Fordeling fremdrev Trangen til

fornyet religiøs E rkendelse. Ponf.LP. F/IJ.

120.
II

bestemmende ved adj. intet er saa
fortvivlende Rænkefuld og bedragelig, som
Mandfolkenes H.ierte.Pamela.1.531. næsten
alle Mænd ser saa fortvivlende ens ud.

Bimest.DF.47.
3) part. fortvivlet brugt som adj. 3.l) som

har opgivet alt haab om en bedre tilstand,

et heldigt udfald osv.; i høj grad modløs
ell. ulykkelig over noget. De forrige Gril-

ler har ynglet andre nye, som har giordt
mig gandske fortvivlet (1731: fortvilet^

saa at mand kand kiøbe mit Liv for 4 fi.

Holb.Bars.V.7. *medens (hun)
|
Fortvivlet

river af de lange Hovedhaar. Oehl.ND.221.
Jeg blev helt fortvivlet over, at Manden
ikke kunde forstaa mig eller ikke vilde.

Buchh.UH.49.
|j

substantivisk, jeg gav en
Deel Nødlidende, Fortvivlede eller kun
Grædende alt det iglen, som jeg . . havde
frataget åem. Ew.VIII.SO. || om ting ell.

forhold: som beror paa ell. vidner om for-
tvivlelse. *1 af Euripedes og andre maae
frembære

| De meest fortviilte Ord, som
Steen bevæge kand. Holb.Mel.1.6. *Havets
Hvinen spotted'

|
De fortvivlede Skrig.

Holst.1.150. ogs. (jf. bet. %.2): som faar en
til at fortvivle; haabløs; ynkelig. En for-

tviled . . storm . . Sø. Moth. T235. alle-

ting udi Lifland var nu udi en fortvif-

let Sta,nå.Slange.ChrIV.226. Faaborg saae,
hvilken fortvivlet Skjebne hans Bøddel
havde bestemt ham. CBernh.III.133. *vor
Sag erfortvivlet.Z)mcÆm.M.2.38. det er for-
tvivlet at være Læge for saadanne Stakler.
Aakj.VB.168. substantivisk: „det er jonetop
det, der er det fortvivlede!" vedblev han .

.

idet han . . kastedes tilbage i gamle, na-
10 gende Tanker. Pont.FL.56. 3.2) som ikke vi-

ger tilbage for at gøre hvad som helst; despe-
rat (2); om en synder olgn.: uforbederlig;
forhærdet. Du fortvivlede (^l/S/; fortvile-

dej Skielm, er det ret saaledes at røbe
din Kerre.Holb.Vgs.V.2. (man) maatte være
gal og fortvivlet for at paatage sig slig

en Forretning. Bagges.NK.3. Han er . . en
fortvivlet Personnage, der er istand til Alt.

Hrz.VII.320. m. afsvækket bet.: den svenske
20 Oberst E., den mest fortvivlede gamle

Karl, man kunde tænke sig, trods hans
syvti Aar. DBruun.Dengl.Qodsejer fortæller.

(1S95).8.
II
om ting ell. forhold: som vidner

om desperation ; desperat(B). hvad bringer
jer til saadant fortvilet Forsæt (o: at hænge
sig)? Holb.Kandst.V.7. At giøre . . en for-

tvivlet Modstand. VSO. *Kampen var for-

tvivlet
I

Som Eens imod en Hær. Winth.
HF.311. (fluen) gjorde fortvivlede Anstren-

30 gelser for at komme i Frihed. Goldschm.
11.253. om middel, udvej, opfattelse olgn.:

som man kun i værste nødsfald griber til.

Vi maa i det Mindste se os vel for, inden
vi gaa ind paa en saa fortvivlet Opfattelse.

Høffd.E.91. Jeg har . . maattet ty til det
altid betænkelige, og overfor en Lyriker
næsten fortvivlede Middel, at oversætte
(Pindar) paa Prosa. ABDrachm. (StSprO.
Nr.80.3). (dagl.) m. afsvækket bet.: meget

40 slem; „forfærdelig"; „skrækkelig";
forbandet; tosset. Taleren slugte Maden
i sig med fortvivlet Kartigheå.CIiievitz.NF.
2. (hans) Halstørklæde . . var knyttet i

den mest fortvivlede Knude, jeg nogen-
sinde har seet. Tolderl.H.106. Saa var vi

3V2 Time om at komme hjem ad de mest
fortvivlede, til Brug for Geder brolagte
Stier. Schand.0.11.302. adelens fruer lader

fennem deres fortvivlede skrivemåde . .

eres mål stikke . . fræm. MKrist.(StSprO.
Nr.41.53).

II
som adv. De fegtede fortviv-

let for deres Frihed. VSO. bestemmende ved
adj.: de fortvivlet stærke Tag knækkede
Isen som sprødt Glas. Schand.AE.234. Ja-

kob es Sind (var) saa fortvivlet nedtrykt, at

hun undertiden tænkte paa at tage Livet
af sig. Pont.LP.VII.12o. ogs. (dagl.) m. uegl.

bet.: voldsomt; vældigt. En fortvivlet

kiedsommelig Aften. MO.
60 Fortvivlelse, en. (nu ikke br. i rigs-

spr. Fortvilelse. Holb.Jul.lsc. Tychon.AB.
b3''). (ænyd.d.s) vbs. til fortvivle; det at
fortvivle ell. være fortvivlet. 1) til for-

tvivle 1.1: tilstand af dyb sjælelig nød
(modløshed, haabløshed, sorg osv.); ogs.

m. bibet. af hensynsløs forvovenhed (de-
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operation). Du est ikke værd at leve, der
har bragt din Datter til saadan Fortvilelse.

Eolb.Masc.III.il. ellers tog hånd Livet
af sig selv af Fortvilelse. sa.(? TF. F.5. For-
tvivlelse over det Onde, man haver gjort.

Høysg.S.329. falde i Fortvivlelse. »4;jA.

(1759). Folkene ængstes i Fortvivlelse
(Chr.VI: tvivlraadighedj, naar Havet og
Bølgerne bruse. -Luc. 2i.55. Tilværelsens

*Viol922.7.sp.4. 2) f tale nedsættende om en
person (i dennes fraværelse); bagtale. Han
er meget for at fortygge Folk paa deres
Bag.FSO. (hellere) høre paa . .Venners fri-

modige Erindringer, end lade sig i Smug
fortygge (orig. 111.210: fortykke^ og bag-
tale. Ch-undtv.Saxo.''627.

I. fortykke, v. [fmr'tyga, ogs. -'tøga]

præt. -tykte (KristJyF.II.87) eU. -tytte (smst.

Mysterium (var) indtil Fortvivlelse laby- lo 86). (glda. fortyckæ, -tøckæ, oldn. tyriT^yk-
rintisk for htimJ'ont.LP.VII.98. H gen. f or-
tvivlelsens i adjektivisk anv. Af Halsen
rev jeg Korset her . . | Og slængte det
paa Barnet | I Fortvivlelsens Mod. Winth.
MF.204. Borgere, som ikke er sluppet ind
i Raadhuset, kæmper Fortvivlelsens Kamp
midt paa Torvet med Fjenden. Drachm.
BK.46. paa Veien til Horonaim opløfter

man et Fortvivlelsens (Chr.VI: forstyrrel-

kja, mishage; jf. mnt. vordunken; til tyk-
ke(s); dial. ell. foræld.) 1) især upers.: volde

ærgrelse, misundelse olgn.; mishage; ærgre.
*Min Stifmoder det fortytte,

|
jeg havde

saa gode Lykke. KristJyF.II.86. *de, som
kjende den (o: hans tale) engang I Og lod
sig ei fortykke,

| De fandt en Mand i

denne Klang. Becke. Digte. VII.(1911).101.

2) føle ærgrelse, mishag, utilfredshed, mis-
ses) Skrig. Es.15.5. i forb. fortvivlelsens 20 undelse olgn.; ærgre sig (over); tage ilde
selvhjælp: Vi anraabe Deres Majestæt
om ikke at drive Nationen til Fortvivlel-

sens Selvhjælp. Lehm.II.71.(jf. Arlaud.431).
Hvad har man dog ikke i Tidens Løb
budt dette Folk, som det har fundet sig i

uden at gribe til en Fortvivlelsens Selv-
hjælp. Hørup.I.107. Pont.Sk.l4.

||
uegl., om

hvad der fremkalder stor modløshed osv. (Bal-
jsac) er Sætternes Fortvivlelse. Brandes. FJ.

op. Dersom han det skulde fortykke. Lange-
bek.(VSO.). især i forb. m. paa: 'paa andres
Dom, jeg lidet skal fortykke. HeltJ'oetJ226.
*Da haabes stadeligt, De derpaa ey for-

tykker,
I
At langt om længe . . lunter

frem
I
Et Foster fra min Raanå. Sort.HS.

A4''. Hånd fortykker intet derpsi. MotLT
247.

II. fortykke, v. [fcnr'tyga] -ede. vbs.

148.
II
(nu 1. br.) haabløs stilling, til-x-tUe (s. d.), -tung(s. d.). (tiltykiisær fagl.)

fælde olgn. „Hør Frøikenl min Papa viU
have mig til at tage en anden adelig riig

Jomfrue". . . „Ach er det mueligt; Jeg er
min troe udi samme Fortvilelse." Éolb.HP.
1.6. Vægteren har ikke Nøgle til Huset.
Vi er jo i Fortvivlelse I fl'Clnd.FII/.^ 78.

2) (m, nu 1. br.) til fortvivle I.2: det at
opgive haabet om noget; mistvivl om
(opnaaelsen af) noget. Fortvivlelse om det

gøre tykkere (mods. fortynde^. Støvlen
. . maa sidde stramt paa en Læst; hvis
Læsten ikke passer nøje, maa man paa
vedkommende Sted fortykke den. Haandv.
56. smsi.152. Den ved Hæftetraadene lidt

fortykkede Ryg (o: paa en bog).Haand-
gem.435. lad os bære vores fortykkede
Tarme med Taalmodighed. Ponf.XP.FJJJ.
43. du har ogsaa fortykkede Steder i Ho-

Gode, man vilde ønske sig. Høysg.S.328. 40 vedbunden og Knuder paa Bagen af Hæn-
til Grund for Digterens Liv ligger egent-
lig Fortvivlelse om at kunne blive det
Ønskede. Kierk. XI. 12. stille Fortvivlelse
om nogensinde at komme til at opleve
noget Godt. Brandes.X.76. O fortvivlel-
ses-fuld, adj. [1] den fortvivlelsesfulde

Smerte, der har nedkuet hendes ranke
Skabning. Si66.Z.55. den fortvivlelsesfulde

Kamp, der foregik i hans Sjæl. Goldschm.
V1.115. sære fortvivlelsesfuldt klagende 50 (forøge trceernes antal). SkVid.VI.87. || (1.

Toner. JPJac.II.378.
'

fort-væk, adv. se u. II. fort 2.

fortygge, v. [fmr'tyga, 1. br. -'tøga] -ede.

vbs. (nu næppe br.) -else ( VSO.), -ning (M.O.).

1) ødelægge ell. beskadige ved at tygge.
Hunden har fortygget det Papifr. VSO.
Hesten har fortygget sin Tunge. IfO.

||

^aH. fortygget brugt sotn adj. *en for-

tygget Pen.Soz/e. TFS.48. Værkføreren spyt-
teae atter en Stump fortygget Straa fra 60 (konkr.) om det, der er gjort ell. blevet tykkere;

deme af Knnhs. JVJens.EE.200. || m. h. t.

vædske: gøre (mere) tykflydende, vor
Stillesidden . . fortykker Blodet og Saf-
terne. Tullin. III. 43. fortykke VælSngen.
D&R. refl. ell. i pass. : Safterne fortykkes
ved megen Sayn.Engelst.NatJ.48. *Til Sump
fortykker sig det vevre Vand. Sta/feldt.JJ.

1.33. MO.
II
fortykke en skov, (jf. Fortyk-

ning; mc næppe br.) gøre en skov tættere--
^ j.

^

br.) m.h.t.taage olgn.: gøre tættere; for-
tætte, (refl.:) Oehl.(KjøbenhavnspostenJ829.
14). *dog fortykker Morgenrødens Pur-
pur

I
Sig ikke mere let til graalig Taage.

sa.LH.ll. H (1. br.) overf. Gennem sammen-
hængsløse Tider fortykkes Tanken, alle

simple Kllarheder viger langt ud og for-

lader dig.JVJens.SS.77. Fortykkelse,
en. (især fagl.) vbs. til II. fortykke; ogs.

sig. Tops.III.37. (han) dampede paa sin

fortyggede Cigar. Pont.LP.VII.28. (nu sj.)

overf, om emne olgn.: som er gentaget ell.

brugt flere gange, (præsten) frygtede, hans
Tilhørere skulde gienkiende den fortyg-
gede (prædiken). Bahb.Sandsig.51. DagNyh.

spec. : sygeligt ell. abnormt tykt sted paa lege-

met, en Fortykkelse over Ryggen, som
man vel ikke kunde kalde en Pukkel. Ponf.
F.1.307. paa Midten (maa skiven) have en
Fortykkelse. Haandw. -2 79. Ved Læderhu-
dens Fortykkelse (hos slangerne) dannes

65'
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de taglagte Skæl, hvormed Ryggen er
beklædt. BMøll DyL. III. 47. Fortykkelse
under Foden kan med Forsigtighed bort-

tages. I)annebrog.^*/sl910.4.sp.l. Galledan-
nelser . . bevirker Sammenfoldelse og For-
tykkelse af Bladene. Frem.DN.665. for-
tykne, V. [fcor'tygna] (til tyk; sj.) d. s. s.

II. fortykke. *det æsthetiske Morads, hvis

Dynd |
Fortykner . , Vandet. Bagges.V.235.

Saa Overfladen kristeligt Samfund. Jpsen.
P.105. (dette) fortynder naturligvis Syge-

plejerskernes Ansvar. Kbh.^'/il921.6.sp.5.
hans Kvindelov, rigtignok i en meget for-
tyndet Skikkelse, (skulde) staa som et
Fremtidsminde om denne Politikers Be-
drifter.HWulff. Den danske Rigsdag. (1882).
30. JohsSteenstr.II.59. Fortynding, en.

(t Fortyndning). flt. -er. (især fagl. og GJ>
Fortykning, en. {vbs. til II. fortykke; lo 1) som vbs. til fortynde 1-2; ogs.: fortyndet

^.) tæt del af en skov; tykning. *hist snige
To sig til Skovens Fortykmng.Eolst.D.I.10.

t fortylde ell. i'ortylle, v. refl.: drik-
ke for meget. Han har saaledes fortyldet

sig med Viin, at han neppe kan staae paa
sine Been. VSO.
fortynde, v. [fcor'tøn'a] -ede ell. (nu

næppe br. i rigsspr., jf. Feilb.) -te (Tode.

ST.n.3). vbs. -else (Kraft.(KSelskSkr.III

tilstand. Fortyndning . . og Sammentryk-
ning . . ere de Midler, hvorved Luftens
Fiederkraftbedstbevises.^WiraMc/i.('i7.9iy;.
377. TeknMarO. Saa store Fortyndinger
(o: af luft) kan man dog slet ikke opnaa
ved en almindelig Stempelpumpe. /Sa/.ZI.

1051.
II

til fortynde 3. (Hamlet) er en
Karakter, der har alle Storhedens Egen-
skaber, men iFoxtynåmg.DagNyh.^^hl921.

219).Saxtorph.F.108.MO.)ell.-{n)mg(s.d.). 7al-sp.l. 2) konkr.
\\ ^ (nu næppe br.) om

{til tynd; især fagl. og tQ) 1) gøre (en

ting, et stof) mindre tyk. (guldet) lader
sig strække, udvide og fortynde. Goldschm.
BlS.II.117. Sædvanligvis — nemlig ved
Trækning af Jærntraad — fortynder man
kun Traaden i Forholdet ^ho. Hannover.
Tekn.114. 2) gøre mindre tæt ell. fast;
m.h.t.en masse ell. samling af noget: gøre

antallet af massens ell. samlingens bestand

visse tyndere dele af skibsklædningen. Funch.
MarO.II.48.

||
fortyndet vædske. Fortyn-

dings-bolge, en. [1] (fys.) luftbølge m.
fortyndet luft (jf. Fortætningsbølge^. Faul-
sen.1.328. -pnnspe, en. [1] (fagl.) luft-

pumpe til fortynding af luft. Sal.XI.1050.
fortyske, v. [fcor'tysga] -ede ell. (nu

næppe br.) -te (Bagges.Ep.l44). vbs. •ning
(MO. Brandes.XII.233) ell. (l.br.) -else (NM

dele færre osv.; tynde ud (ofte refl. ell. i 30 Fet.V2.215. ADJørg.IV.192). 1) O (søge at}

pass.). Skoven fortyndes. VSO. Hovedhaaret
fortyndes med Alderen .smsf. *Folkets Hobe
sig fortynde. PalM.V.351. *snart den mørke
Hvælving vil fortyndes,

|
Og Lyset gjen-

nem Løvet skinne frem. smst.ll. 73. Sky-
erne fortyndedes og laa en Stund som et

let Slør over den hvidnende Himmel.
Schand.TF.II.28. uegl.: jeg tænker, hvor-
ledes vore Rækker i det sidste Aar ere

bibringe tysk præg; paavirke i tysk
retning. Holb.Orthogr.116. at omskifte det
danske Maal med det tydske, eller dog
at fortydske hint. Blich.IV.48. en forty-
sket Svensker. Brandes.VII.645. Paa Sta-
tionsbygningerne (i Sønderjylland) ser jeg
fortyskede danske Navne. KLars.Ci.27. 2>
(nu sj.) oversætte til tysk. FrHorn.PM.
114. VSO. Stolberg . .har fqrtydsket sin

blevne fortyndede (o: mange af vor kreds 40 Homer. Blich.III.S. jf. Grønb.LN.51
er døde). Kofoed-Hansen.DL.77. I| (fys.; sp)ec.

m. h. t. luften) formindske indholdet ell. mas-
sen af et stof i forhold til rumfanget (mods.

fortættej. Det er utroeligt, hvormeget Ma-
terien (o: luften) kand fortyndes. JTro/'i.

(KSelskSkr.III.257). Sal.XI.1050. luften
er paa høje bjerge stærkt fortyndet

\ ||

ni. h. t. vædske: blande m. vand ell. anden tyn-
dere vædslee; opspæde. et af Naturen hypo-

For-tyv(e), en. (dial.) gaffelformet del

(tyv(e)) for paa en vogn, hvori vognstangen be-

fæstes. MDL.647 (u.Yend\ngstr?e). Kværnd.
Feilb.III.1036 (u. Vending 6;.

I. fortælle, v. [fmr'tæl'a] præt. -talte

ell. (nu næppe br.) -tællede (jf. MO.); part.
-talt e//. t-taalt. v6s. -else (VSO.). {efterly.

(sich) verzåhlen, j/. VI. for- 2; nu s/.) tælle
(noget) urigtigt (sammen). Moth.T33. Disse

condrisk Blod, som 80 Aars Skoletieneste 50 Penge ere fortalte; her fattes en Mark.
ikke havde fortyndet. Eiv.VI.251. især %

part. fortyndet brugt som adj.: „tynd";
„svag". Birgittes fortyndede "Kaiie.Schand.

BS.211. en fortyndet opløsning, fortyndet
svovlsjo-e

i
^/..'velfortyndte Ludsalte. Tode.

ST.II.3. samt halvfortyndet, som er for-

tyndet m. et lige rumfang vand. 3) overf.:

formindske det aandelige værd af noget; be-

røve (noget) dets (væsentlige) karakter ell

VSO. D&H.
II refl. : begaa en fejl i sammen-

tælling af noget; tælle fejl. det er dog
kun 7 Maaneder paa at regne, uden at

jeg har fortaalt mig. Holb.Bars.1.4. BiehL
Dq.IV.33. MO. D&H.

II. fortælle, v. [fmritæl'a] Høysg.AG.
63. præt. -talte [-^taVdB, 1. br. -'ta-'ltZa], f -talde

(Mall.SgH.63. Oehl.Reise.L(1817).31) ell

(nu kun dial.) -taalte (Holb.Metam.46. jf.
kendemærker; gøre svagere, flygtigere, &> Feilb.), -taalde (Holb.Paars.44) ell. (nu kun
mere afbleget osv. Deres Optræden her
har været af stor Virkning baade for Dem
og for Sagen, men troe mig, den bliver
fortyndet, jo hyppigere den gjentages.
Lehm.(PLaurids.S.VIII.104). det kristelige

(er) forflygtiget og fortyndet i et endnu

dial.) -tælle (ChrBorup.PM.57), -tælde (smst.

36. Mall.SgH.445. Thorsen.112) ell. f -tæl-

lede (Ps.ll9.26(Chr.VI). Æreboe.172. PA
Heib.US.230); part. -talt [-'tal'd, 1. br. -'ta-'ld]

ell. (nu kun dial.) -taalt (Holb.Orthogr.112.

jf. Feilb.) ell. (nu kun dial.) -tælt (Holb.Intr.



1033 fortælle fortællelis 1034

1.113. KomGrønneg. 1.309. MaU.SgH.*8':
Thorsen. 112) ell. f -tællet (Slange. ChrIV.
769). vbs. -(n)ing (s. d.), -elsc (s. d.). (ænyd.
fortellie; efter mnt. vortellen (jf. ty. er-

zåhlenj;.;/". oldn. telja, eng. tell; besl. m. tale)

mundtligt fremsætte ell. berette noget;
nu oftest: meddele noget paa en mere ell.

mindre fortrolig ell. ligefrem maade, i

en fordringsløs form, i almindelige
ord olgn.

I) t alm. t.l) (nu 1. hr.) m. obj., der be-

tegner den ting, hvorom talen er (den gen-
stand, hvorom fremstillingen handler). For-
tæller hans Herlighed iblandt Hednin-
gerne, hans underfulde Gjerninger iblandt
aneFo\kene.lKrøn.l6.24.(de)fortalte(1907:
fortalte om^ Hedningernes Omvendelse.
ApG.15.3. Gadernes Ureenhed er saa stor,

at dend ikke kand fortælles, afmales og
beskrives. Holb.Bars.II.7. saadan en Hand-
ling fortælles fra Slægt til Slægt. JSneed.
1.393. ij2) m. obj., der betegner noget fore-
stillet ell. tcenkt: et udsagn, en opfattelse, en
beretning osv. Pharao fortalte dem (o: de
vise) sin Drøm. lMos.41.8. *Avind kortelig
den heele Sag iortaialte.Holb.Paai-s.56. en
Madame, som var i Barselstuen i Dag for-

taalte (1731: fortaltej os noget forbandet
Tøj om Mutter. sa.Bars.IVJ2. Man har for-

nyligen fortalt over Cron Prindsens Taf-
fel den uvisse relation, at Keiseren skulde
være totaliter s\a.gen.Langebek.Breve.61.*ieg
fortalte Eventyr, du hørte til. Ploug.1.173.
nu skal jeg fortælle en Historie fra den
Tid. Btichh.UH.o. 1.3) styrende bisætn. eU.

neutralt pron. jeg fortaalte, at en vild Tyr
. . engang blev bange for mig. HolbJep.
1.3. (han) fortælde ham hvorledes alting
var tilgaaet, hvad han havde lidt. Mali.
SgH.97. De veed ikke, hvad De skal sige
til det? Saa skal jeg fortælle Dem det:
De skal holde Deres Mundl Det er' rene
Ord, haaber jeg! FritzJurg.nr.34. (hun) for-

talte (1819: bekiendte) i alt Folkets Paa-
hør, af hvad Aarsag hun havde rørt ved
ham. Luc.8.47(1907). Fortæl, hvad Du vedl
Buchh.UH.ll.

II jf. bet. 1.4 slutn.: fortæll os
dog noget om den Reise. H.olbJep.V.5. e.br.

II lade sig (noget) fortælle, erfare gen-
nem en andens mundtlige meddelelse; høre
(noget, for hvis rigtighed man ikke selv tør

indestaa). TBaden.Suppl.62. Jeg har ladet
mig fortælle, at der af Fluer skal fin-

des mere end 4000 AxteT.VigMøll.HJ.161.
1.4) uden obj. Som alle Børn holdt de
meget af at høre fortælle. I?CJ.nd.Fi.285.
der var en Fortællen og Forklaren, en
Formoden og Debatteren. JPJac.I.106. \\ i

forb. m. præp. om. Hun kan fortælle om
den svenske "Kxig.Eiv.IV.265. Fortæl om
Dit og Dat, om hjemme og uåe.HCAnd.
Breve.1.47. mange af dem, som vare blevne
troende, kom og bekendte og fortalte om
(1819: aabenbaredej deres Gerninger.4jBG^.
19.18(1907). Drengen løb meget ude; naar
han kom hjem, lod Faderen ham for-

tælle op om alt m\xhg\^JVJens.EE.4.
VoHHj.III3.7.

2) særlige anv. af bet. 1. 2.1) om skriftlig

ell. litterær (især episk) fremstilling.
Veg synger om, dog nei; jeg ligefrem
fortæller. iress.7o. lige saa utroelige For-
vandlinger, som de Ovidius fortæller. Toti«.

ST.1I.75. Professor Astolph fortælles (o:

hos Ariosto) at finde sin Forstand i Maanen,
10 hvorhen han kjørte med Apostlernes fire

Heste. PJ.Fei6.f7-S.i09. skriv snart og for-

tæl mig, hvorledes det gaar dig
j ||

(uegl.)

m. subj., der betegner litterær (digterisk) frem-
bringelse. *Mit Qvad fortæller underfulde
Hiems&gn.Bagges.NblD.290. 'En Danne-
mands Hjerte slaaer dobbelt frit, | Naar
Krøniken Sligt fortæller.JJr2.i).IiJ5i. for-
tællende digt, digtekunst ost?., (æstet.)

episk digt osv. En saadan fortællende (Bran-
20 des.DD.135: episkj og dog syngende Strofe

er et Fund. Brandes.1.554. Byrons fortæl-
lende Digtning (Brandes.E.24: Epopeer^.
smst.I V.IO. 2.2) (gram.;^denfortællende
m a a d e , (i. s.s.Fortællemaade 2.2.Sal.X VIII.
176. jf.: Indicativus Modus lærer, fortæl-
ler og siger noget forvist. Høysg.AG.63.
fortællende sætning, handleformet (ak-
tiv) sætning; ogs. (1. br.) spec. om ikke-spør-

gende handleformet sætning. Mikkels.SproglS.

30 112. fortællende nutid, nutid (jyræsens),

brugt i livlig fortælling om noget forbigan-
gent; historisk præsens, smst.109. 2.3) (fd,

1. br.) om kunstnerisk (malerisk) frem-
stilling, foruden denne ubevidste Om-
formning af Billedet foretager Kobber-
stikkerne ofte en bevidst Oinkomponeren
af det, fortæller det paa en anden Maade.
ThAMuUer.Holbergportrætter.(1918).l 7. \\ om
et Maleri siges stundum: det fortæller godt,

40 o: giver en levende Fremstilling af sit

Emne. i?^^. 2a) (9 overf., om ting, fæno-
men olgn.: være et vidnesbyrd om ell. tegn
paa; vidne (om), tal til Jorden, og den
skal lære dig (at den ugudelige har gode
dage), og Piskene i Havet skulle fortælle
dig det. Job. 12.8. 'Hunlene, Herre, for-
tælle din Ære. Grrundtv.SS.1.273. Manden
drog et Suk, der tydeligere end Ord . .

fortalte Grunden til, at Moder ikke var
50 med iaar. Tolderl.H.133. Ungernes Strib-

ning fortæller os, at Tapirernes Forfædre
har været stribede. NaturensV.1913.254. jf.

:

•afbrændte Broer, en omhugget Skov, | Og
Bakker og Sletter og Grunde,

| Og Bon-
den, der griber paany sin Plov,

| Er tu-
sind fortællende Munde. IIrz.B.I.175.
Fortælle-, i ssgr. (især &) til II, for-

tælle; udeladt er fx. -evne, -form, -lyst.

O -kunst, en. [2.i] Brorson kan blive
60 folkelig i sin Fortællekunst. Brandes.XII.

241. fortællelig, adj. (1. br.) som kan
fortælles. Moth.T44. Slig en Historie er ikke
fortællelig i Fruentimmerselskab. FSO. Jø-
dedommens egentlige kraft begynder der,
hvor det fortællelige slipper. EdvLehm.Om
bibelen.(1906).33.
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I. Fortællelfiie, en. se 1. fortælle.

II. t Fortællelse, en. flt. -r. (ænyd.

d. s.; vbs. til II. fortælle; jf. Fortælling) 1)

d. s. 8. Fortælling 1. Moth.Téé. De første

Mennesker kunde af Mangel paa Viden-
skaber og Skrift ikke forplante saadanne
Efterretninger, uden ved mundtlig For-
tællelse. JSneed.J.567. 2) d. s. s. FortælUng 2.

Hånd skal bevare de navnkundige mænds

Hvorved Fortællingen du vil mig lette,

PalM.IV.63. (Molbechs) Kong Erik Plog-
pennings Historie, hvor hverken Fortael-
lingen var lykkedes saa vel eller Studiet
havde været saa grundigt (som i et tid-

ligere arbejde). JohsSteenstr.EI).202. 2) m.
mere konkr. bet.: hvad der fortælles. 2.1)

(jf. II. fortælle 1 ) i alm. endelig endte hånd
sin fortælning. JDumetius.lII.47. *Her hørte

fortællelser (1871 : Fortællinger^, og skal lo han . .
|
Om deres Liv en sørgelig For

komme ind med adskillige Tdoge sprog
Sir.39.2(Chr.VI). hånds Fortællelser giør

stor Mouvement i Byen etc. fornemmelig
blant Kyndige. Klevenf.RJ.58. heele For-
tællelsen (er) et Foster af en usund Ind-
bildnings KTSLit.Eilsch.FhilBrev.240. Saa
ender jeg hermed min Fortællelse. CPBo-
the.JN.214. Hun optænker angenemme
Fabler og rørende Fortællelser, hvori hun

tælling. PalM.IV.210. Foragt ikke de Vises
Fortælling (Chr.VI: fortællelse j, og øv dig
i deres Tankesprog. Sir.8.9. 2.2) (jf. II. for-

tælle 2.1J om litterært arbejde; dels (nu
1. br.) om ethvert skrift, som meddeler (for-
tidige) begivenheder i en enkelt mands (for-
tællerens) gengivelse, især i bogtitler som:
Fortællinger og Skildringer af den danske
Historie. Molb.(bogtitel.l837-38). Fyrretyve

vil indklæde Sandheden. JSneed.III.453. || 20 Fortællinger af Fædrelandets Historie. AD
til II. fortælle 2.2. Modus . . er en foran-

dring i Verbum til at betegne, enten det
skal forståaes som en fortaéllelse, eller be-
ialniug.Høysg.AG.63. jf.JSneed.I.212.For-
tælle-maade, en. 1) CP fiHL fortælle 1.

(de indiske kvinders) orientalsk livlige For-
tællemaade (er) uopnaaelig for en Euro-
pæer. iVafTt(i.8«/8i9i5.M. TiZ/, 4. s^).^. 2) [2]

2.1) (æstet.) til II. fortælle 2.i. *man er,

Jørg.(bogtitel.l882). dels spec. om digterværk,

navnlig i prosa, enten som betegnelse for ro-

man og novelle under eet og navnlig for deres

overgangsformer, eller (mere begrænset) om
kortere, episk digtning, oftest m. nutidsemne.
et nyt Oplag af nærværende Fortælning
(o: Philet). Ew.VIII.3. Samlede Fortællin-
ger. l?a/i6.('6o5'<i/eU804-14;. Tre Fortællin-
ger. TV'm<7i.^fco.9<i^ei!.J85ij. Fortællinger paa

frygter jeg, en smule kied
|
Af min lang- 30 Yers.Winth.V.titelblad. I Gennemhinå. For-

agtige FoTtællema&de. Bagges.I.153. Skel
meriet . . kommer (sjældent) frem i hen-
des (0: George Sands) Fortællemaade. Bran-
des.VI.136. Kehler.(PoUy171920.7.sp.3). 2.2)

[2.2] (gram.; 1. br.) den form af verbet (ud-

sagnsordet), der bruges i sætn. m. alm. frem-
sættende (fortællende) ell. spørgende indhold;

fremsættende maade; indikativ (jf. fortæl-

lende maade u. fortælle 2.2; mods. fx. fore

tæ\liiig.Stuck.(bogtitel.l888).
||
(nu næppe br.)

om recitativ i et sangnummer. vAph.(1759).
2.3) (jf. II. fortælle 2.3; uegl, sj.) om bildende

kunst, det heele Galleries Prydelser ere
en Fortelning, som forklares ved Malnin-
ger og Bi\\eder.Wiedewelt.T.13. Fortæl-
lings-inaade, en. [1] (nu næppe br.).

vAph.(1764). VSO. f -vis, adv. [2] i form
af en fortælling, ved samme Leylighed gav

stillende maade (se forestille 5^^. Larsen. 40 (han) mig fortællingsviis den 2den Tome
O Fortæller, en. flt. -e. person, som for
tæller; især om (prosa)forfatter. vAph.(1759).
Ew.YI.55. *Kaminen, som om Vintren

|
For-

ener Klyngen om Fortælleren. ITeift-Poef.

III.159. Herodot, Fortælleren, skriver her-

om. CKohl.B.147.
II

(1. br.) til II. fortælle 2.8.

(Thorvaldsens) Genialitet som Kompositør
og Fortæller. SigMull.B.50. \\ hertil ssgr. som
Fortæller-gave, -kunst, -stil, -ta-
lent, -tone osv. Fortællerinde, en.

(sj.) kvindelig fortæller. Blaum.Sk.213. For-
tællerske, en. (1. br.) d. s. Ew.VI.232.
Schand.SB.71. Fortælling, en. (nu kun
dial.FortsEilning, Dumetius.III.4 7. Pol.ogphys.

Magasin.VIIl.(1796).544. OrdbS.(bornh.)).

flt. -er. (ænyd. d. s.; egl. vbs. til II. fortælle;
j/". Fortællelse) 1) fd, l.br.) som vbs. til

II. fortælle 1-2: handlingen at fortælle no-
get. Præsidenten, der . . begyndte at finde

af sine Troubler. Klevenf.RJ.60. „Denne
Videnskab forstaaer jeg desværre ikke."
— „Dette skal ikke hindre mig fra at med-
dele Dem fortællingsviis et Par Exempler
deraf." J0rs/.J.8. fortælningsvis: Slange.

ChrIV.1166. Fortælning, en. se For-
tælling.

fortænke, v. [imr^teeii'gd] -te. vbs. f
-else (Eolb.Bars.1.5. VSO.). (ænyd., glda. d. s.

50 (ogs. i bet. „mindes" samt (upers.) „rinde i

hu, være vitierligt") ; efter mnt. vordenken,
være i erindringen, betænke, ty. verdenken
(bet. 1 0^ 2); jf. fordægtig) 1) f tro (en)

skyldig i en forbrydelse, forseelse osv.; mis-
tænke, 'hvis Hr. Corfitz sig af Sorrig havde
hængt,

I

Det skeet var fordi hånd sig havde
selv fortænkt. J7o?6.5ars. 7.7. Jeg haaber,
at I har mig ikke fortænkt for noget ondt
Anslag. Pamela.I.218. KSelskSkr.1.271. At

denne Historie interessant, besluttede, at 60 være fortænkt af en Mand for (o: for at

Herr van S . . skulde fortsætte dens For-
tælning næste Gang. Ew.VI.142. Denne
ligefrem rolige Fortælling af en forunder-
lig Hændelse giorde et eget Indtryk paa .

.

Tilhørerne. Oehl.XXVII.79. Blich.IV.619.
•Saa tænk dig nu i Adam Homo's Sted,

|

staa i forhold til) hans Kone. 750. for-

tænke Een for Tyveri, ilfO. || refl.: fatte

mistanke. *See til I Jer fortencker ey, før

I faar vel at vide, |
Hvad voris Verf, og

Ærind er. Schandrup.X4': 2) lægge en no-

get til last; tage en noget ilde op. (i næg-
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iende, Sførgtnde, betingende olgn. scein.). H i

forsk., nu næppe br. honsintktioner ; m. tings-

obj. ell. bisain.: Ey Landsmand I fortænck
mig icke, at jeg brnger Lystighed. ^oZt.
Tyb.1.4. var hun . . at fortænke, at hun
fulgte mit Exemiiel? Eahb.Fort.I.415. for-

tænk mig ikke den aabne Maade, hvor-
paa jeg saa strax yttrer mig for en Frem-
med. SifcfcJ.ii?. *jeg Dem fortænker ei,

|

Ifald De mener, at til Konstens Rige
|

Der ikke gives nogen alfar \ei.FalM.V.
293. m. præp. for: 'Han (o: klohheren) end-
nu bunden var med £øfnens bløde Læn-
ker.

I
Man denne ærlig Siæl for saadant

ey fortænker. Eolh.Paars.256. at blive paa-
mindet af Dem (som jeg langtfra for-

tænker Dem for). Gram.Brere.lijO. upers.:

det (er) ikke en Christen at fortænke, at

hånd . . arbeyder paa at afsondre hvad
U-ordentligt der findes hos hannem. 2/ørn.
Moral.II.26. Slange. ChrIV.719. jf.: det
(kunde) ikke staae Kongen og Hertugen
til at fortænke, det de vedblefve deres
anlagde Retorsions-Told. é»isf.i067. ej at
fortænke, brugt som udraab: ikke ma
mærkeligt! ganske naturligt! intet under!
E.eib.Pros.II.201. || nu vist kun i forh. (ikke)
fortænke en i noget, (ikke) dadle en for
noget; (ikke) tænke ufordelagtigt om en paa
grund af noget (som man under andre for-
hold ell. med andre forudsætninger maacke
ikke vilde billige). Vi bør ikke fortænke
dem deri, at de hevne sig. Eu. IV. 272.
hvem kan fortænke en Fader i, at han
søger at sætte sine Børn i Sikkerhed for
UaDgel FAEeib.Sk.II.330. sig mig kun,
om han har været virkelig forelsket i dig
. . jeg vil jo ikke fortænke ham i, at han
har elsket dig. Gjel.GD.125. f fortænke-
lig, adj. adv.-t (VSO.) ell.'tn(smst.). {anyd.
d.s.; til fortænke 1; jf. mnt. vordenklik)
t) som nærer mistanke til en person; mis-
tænksom ; spec. m. h. t. kærlighedsforhold : skin-

syg; jaloux, hånd er fortenkelig over sin
kone. Moth.T75. Hver den, som er Jaloux,
eller fortænckelig, vinder aldrig andet der-
ved, end at skaffe sig selv Uløcke paa
Halsen. KomGrønneg.11.9. VSO. 2) som væk-
ker mistanke; mistænkelig. Hans Opførsel
var meget fortænkelig. FSO. Lfortænkt,
perf. part. til fortænke.

II. fortænkt, adj. [fmr'tæri'gfT) (til

tænke, j/. VI. for- 2.3; O ell. dial.) præget
af ell. overanstrengt af megen tænk-
ning. Hun havde et andet Udtryk, et mer
fortænkt og ældre, naar hun saadan sad,

Bihe\åeiide.Bang.L.166. „Chopin," sagde
hun med en fjærn og fortænkt Stemme.
Leop.SE.45. fortænkt som en Barnesjæl
der pusler ene og leger saa godt med sig
selv paa uendelige \eie.JVJens.BrJ69.

||

(jy-) i^cEf om børn: tavs af forundring. Feilb.

For-tæppe, et. [V.l.s] tæppe, som hæn-
ger foran og skjuler noget; især: tæppe, som
skjuler scenen for tilskuerne (mods.Bagtæppe

;

sml. I. Dække 1.3 samt Forhæng^; (teaters-

tæppe. Fortæppet til Skuepladsen hæves,
og der fremviser sig et yndigt Landskab.
Blich.(1846).VL33. D&E. billedl: I Peder
Pars så jeg et broget fortæppe for den
danske skueplads, indeholdende de fleste
af dens tiguieT. ADJørg.EE.95.
fortære, v. [fmr'tæ'ra] præs. -er ('for-

tærer. Eøysg.AG.19) ell. (nu kun dial.) for-

lær (EolbFaars.247. Feilb.); præt. -ede ell
10 (især poet.; sj.) -te (Æreboe.145. Ew.V1.189.

Storm.SD.169). vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.).

(glda. d. s. (Mand.34. GldaKrøn.198); fra
mnt. vorteren (/y. verzehren>; ordet ttlhører,

især uden for bet. l.i, fortrinsvis det dannede
tale- og skriftspr.)

1) ødelægge ell.opbruge en ting ell. et

stof (oftest: stykke for stykke ell. del efter
del) ved at optage det i sig, udsætte det

for mekanisk ell. kemisk sønderdeling og foi--

20 bindelse m. andre stoffer olgn. l.i) om levende
væsner: anvende (noget) som føde for sig;

især m. h. t. faste fødemidler: æde; (om men-
nesker.) spise, (de) der ikke fortære Brø-
det, som gives dem i Nadveren. ^oZ6.i^.
272. de beestiske Vilde Mennesker (havde)
fortæret deres eget Kiøns Legemer. .Ro-
binson.1.253. han blev fortæret (Chr.VI:
ædtj af Orme, og opgav Aanden.J^G.i^.
23. (de) kommer om Søndagen for at drikke

30 Kaffe og fortære medbragte Madkurve i

Hotellets Ha\e.Esm.I.75. han kan nok for-
tære sit foder, se l.Foder 2. (1. br.) abs.:

(de) maa nødvendig ind i hver Kro (for)
at fortære for et Par Skilling. P^Hcifc.r/S.
92. Jeg boer hos Dem (o: en vært), jeg
fortærer hos Dem. Erz. VII. 318. jf: et
Stykke af en Bondeknold . . styrter ædende
herind med Døren i Huset. Du lille, for-
tærende Satan I Ing.LB.I.50. m. overgang til

40 bet. 3.3: et af Høskrecker eller Græshopper
fortært Land. Æreboe.145.

||
(nu især spøg.)

m. h. t. drikke, nydelsesmidler olgn.: sætte til

livs. han (tør) maaske, fortære en Pot
Viin i mit Enns.Eolb.Eex.III.8. Eu-.VI.
58. det Kvantum (o: spiritus) det ligger til

ham at fortære, det vil han fremdeles blive
ved med. JVJens.A.II.271. Ti store stærke
Mandfolk fortærede efter Evne en hel
Aften Cigarer, Whisky m. m. Buchh.UE.

50 79. 1.2) om naturproces: nedbryde; opløse.
Bden haver fortæret Brændofferet, sifos.
6.3. fortære . . som Skeevand, vAph.(1759).
•en halv fortært lemlæstet Eegehul.CFrim.
Poet.l4. den fortærende Sol begynder at
afsvie Campagnen.^o/stF.i8. Stykker af
Sværd, Øxer . . stærkt beskadigede og for-
tærede. Wors. Slesvigs Oldtidsminder. (1865).
52. Samler eder ikke Skatte paa Jorden,
hvor Møl og Rust fortære (1819: fordær-

60 \eT).Matth.6.19(1907).

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) (nu næppe br.)

brug e (penge, gods osv.) til sit livs ophold;
tmdertiden m. bibet.: paa en særlig glubsk ell.

fordringsfuld maade. Hånd kand let fortære
det hånd kand fortiene. Moth.T255. din Søn
. . haver fortæret dit Gods med Skiøger.
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Luc.15.30. Eders Søn har allereede for-

tæret 1600 Rdlr. i Frankrig. HolbJean.I.l.

et Huus med 10. Tusende Rdlrs. aarlige

Indkomster . . fortærer eller bruger (ikke)

saa mange Varer . . som 10. Huse, hver
med Tusende Rdlrs. Indkomme. OtconT.I.

10. MO. 2.2) opbruge ens legemlige ell.

aandelige kræfter; svække; afkræfte.
vi ere fortærede ved Sværdet og ved

Fortærelse, en. {æ^iyd. d. s.; fsv. for-
tarilse; vbs. til fortære; jf. Fortæring) 1)
(1. br.) til fortære 1. || til fortære l.i. For-
tærelse af Foder. VSO. MO. \\ til fortære
1.2. vAph.(1759). rSO. 2) fS) til fortære 2{.i).

Gram.Breve.261. den Fortærelse, i hvilken
Selvkj ærligheden udaander, indtil Kjær-
ligheden lærer at kjende Gud. Kierk.V.109.
Landflygtighed og Tørst, Tropernes For-

Hungeren. Jer.4rf.J!8. I har spildt Eders lo tærelse.JFJens.EK/04. j/.Aandsfortærel
Olie forgieves, og fortæret Eders Kraft
unyttig. Langebek.SA.44. *Da skal jeg for-

tæres
I
Af nagende Smerte. Ew.V.34. *(du)

Fortærer . . i evig Tvivl og Uvished | Dit
Liv. Oehl.BO.lT7. hans legemlige Kraft
fortæredes i sjælelige Kampe. Kierk.Gjent.

15.
II

(71U næppe br") refl.: hentær es; gaa
til grunde. *i et underjordisk Fængsel

|

Fortærer Fangen sig, af Længsel |
At skue

se. 3) (nu næppe br.) til fortære 3(.i). sin
Tiids, sine Aars . . Fortærelse. Gram.Breve.
261. O Fortærer, en. (l.br.) spec: til

fortære l.i. de Forraad af Fødemidler, for
hvilke man mistvivlede om at kunne finde
Fortærere. Mynst.BlS.II.260. Naar Fortæ-
reren trækker sig tilbage, er Snegleskallen
tømt til Bunds. NaturensV.1915.242.

\\ til

fortære 2.i. En Sparer vil have en Fortæ-
Solens Pragt. Ew.1.47. Mynst.Betr. 1.193. 20 ver.vAph.(1764). jf. Avlsfortærer sam^ Mau
*han Munk har været, | Og lang Tid i et

Kloster sig fortæret. PalM.(1909). III. 8.

II
2}(^^t- fortærende brugt som adj. (jf.

aandsfortærendej. en fortærende spedalsk-
hed i huset. 3Mos.l4.44(Chr. VI). i stadig

fortærende Ophidselse. flrandes.ilfB.64. jeg
blev borte fra Stævnemødet, skønt det
var som en fortærende Hunger i min Sjæl.

Buchh.UH.lll. jf.: Himlen var lys, næsten

12031. Fortæring:, en. flt. (i bet. 2.i; -er.

(glda. d. s. (Suso.133); egl. vbs. til fortære;
j/". Fortærelse) 1) (især (3) som vbs. || til

fortære l.i. Under Theens Drikning og
Nadverens Fortæring. B/ic^. IF". 3/6. hans
Fortæring af bajersk 01 tog til. Schand.BS.
412.

II
(l.br.) <i( fortære 1.2. Fortæring (af

Plader). Wolfh.MarO.198.
||

(nu 1. br.) til

fortære 2.i. Han er endnu ikke færdig med
hvidblaa, uden den fortærende Dybde Sy- 30 de Penges Fortæring. VSO. 2) konkr. 2.1)

dens Himmel ellers har. AndNx. SD. 15.

(dagl., 1. br. i rigsspr.) som grads-adv. : fuld-

stændig; komplet. Jeg er saa usigelig for-

tærende lige g\a.å.AGnudtzm.G..34. Esp.429.

II
(nu 1. br.) part. fortæret brugt som adj.:

meget svækket (af sygdom olgn.); udtæret, du
laae gammel og fortæret (i din dødsseng).

Ing.EF.II.266.
3) overf. anv. af bet. 1. 3.1) (nu sj.) m

til fortære l.i: hvad der fortæres af mad
og drikke. Ew.VIII.53. den eene Madkurv,
altsaa den hele Halvedeel af Fortæringen
til Reisen var borte. Bagges.L.1.23. VSO.
Vognleie og Fortæring beløb sig til ti

Rigsdaler. MO. \\ spec. : hvad der nydes paa
et værtshus, (de kom) i Klammerie med Ver-
ten om Betalning for Fortæringen. Holb.
Kh.71l. Oversk.II.l23. Betalingen for de

h.t. (leve)tid: udnyttte; anvende; lægge 40 rekvirerte Fortæringer. Drachm.STL.42.
beslag paa. *0 ve da den, i syndig Id
Sit Levned har fortæret. SalmHj. 275. 2.

•Du spørger vel hvorledes vi |
Kand saa

vor Tid fortære. J^riis. i55. min bedste
Leve-Tiid var fortæret i bedrageligt Haab.
EPont.Men.II.184. Det er . . et Uheld at

skuUe fortære Tiid og Ro paa . . Retssager.
Mynst.BlS.I.491. disse Underhandlinger va-
re' ham til Plage, fordi de fortærede hans

JVJens.HF.4. 2.2) (nu næppe br. i rigsspr.)

til fortære 2.i: hvad der behøves til li-

vets ophold; spec. om udgifter hertil. Jeg
giør . . ikke meere Guld paa engang end
jeg kand bruge til en Maaneds Fortæring.
Holb.Arab.2sc. Slange.ChrIV.297. *du kan
uden Nød

|
Adsprede, kaste bort det halve

Aars Fortæring! CFrim.AS.4. 2.3) i faste

forb. til bet. 2.1 ell. 2. de (skal) have frj

Tiå. CBernh.VL216. 3.2) (spøg., sj.) tilegne soFortæring hos Præsterne . . med deris

sig stykkevis; „sluge". || m. h. t. noget

konkr. Den store Grund var endnu ikke
helt fortæret af Nyttens Fordringer. Af
(haven) var der endnu en betydelig Rest
tilha.ge.Schand.BS.199. || m.h.t. noget aande-
ligt. Saa læste jeg Bogen, fortærede den,
saadan som man den Gang kunde fortære
en Bog, som en Ild der løb ind i ens
Aa.rer..IVJens.BK.13. 3.3) (nu næppe br.)

Folk og fire Heste. DL.2—17—13. MO. (jf.
Feilb.). Vi fik kun smal Fortæring lin-

derveis. FSO. *Der gaar en Fyr i rød Mun-
dering,

I
Han har nok en temmelig smal

Fortæring. PMøll.1.104. hvad er fortæ-
ringen? olgn., (nu sj.) hvor meget har vi

at befale for mad og drikke? VSO. Oehl.

XVII.ll. Fortærings-greiistand, en.

[1 ell. 2.1] (nu 1. br.). Jeg følte ikke megen
om ødelæggelse ell. udslettelse i alm. :6ohyst til de nævnte Fortæringsgjenstande
hærge; gøre det af med. *Saa skal da
Jorden ey Nasonis Navn fortære. Falst.

Ovid.109. de Grusomheder . . hvormed de
Franske to Gange mod Slutningen af for-

rige Aarhundrede . . fortærede det skiønne
Fla\z.FrSneed.I.172.

(o: et par rundstykker oq en bajer). Schand.
F.429. sa.AE.35i. tortærlig, adj. [fmr-

•tæ'rli] (jf. glda. forthæreligh, ødsel, rigelig;

til fortære 1; jf. ufortærlig samt halvfor-
tærlig; jur.) om ting som brændsel, fødemid-
ler olgn. : som ved at benyttes een gang efter



1041 fortærsket fortørje 1042

deres bestemmelse ødelægges, opbruges ell. dog
gøres uskikkede Hl samme anvendelse. Nørreg.
Privatr.n.6. Baden.JurOJ.168. Korn og
andre fortærlige Ting. Goos.II.112. Sal.*

VnL346.
fortærsket, part. adj. [fmr'tBrsga/]

{egl. tærsket, slaaet for meget (se Feil6°); jf.

ty. abgedroschen; især dagl.) om ord, musik,

digterværk olgn.: som er blevet gentaget saa

ofte, at det virker kedeligt, flovt; forslidt;
forterpet, (den) fortærskede Forestilling

om at Menneskenes Værker ere ufuld-

komne. fleift.Pros.Z.Z 75. den fortærskede
ScTibe.Schand.TF.il. 270. denne fortær-

skede Snak om, at Livet er ganske, som
man tager ået.JakKnu.A.186. jf.: (bogen)

havde ved Æmnets Fortærskethed no-
get Utilfredsstillende ved sig. Brandes.III.
226.
Fortætning:, en. flt. -cr. vbs. til for-

tætte; ogs. mere konkr., om det, der er for-

tættet. Ørst.(MO.). især: I) til fortætte 1
|i

(m'.d.) itifiltration af lungevævet ved tuber-

kulose. Panum.243. Sal.XI.ll02. D (fys.:)

Elektrisk Kondensator (tjener) til „Fortæt-
ning" af Elektricitet o: til Opsamling af

større Elektricitetsmængder. smst. V. 903.

spec: omdannelse af damp ell. luft til vand;
kondensation. Chrlstians.Fys.o93. (datnp-)'Si.Si-

skine med Fortætning. ScAe/fer.MarO. her-

til (fys. ell. 0^ ssgr. (se især Scheller.MarO.)
som Fortætnings-apparat, -balge (mods. For-
tyndiagsbalge. Paulsen. I..327), -maskine,
-pumpe (smst.164), -rum, -rer, -vand ofl. 2)

CJ <!7 fortætte 2: sammentrængning; koncen-
tration. Ea stigende Fortætning kan spores
i al Tekniks Historie. Engang gaves der
kun Kirkeuhre; nu bærer man Uhre i Lom-
men. Brflnf?e8.FI.469. en af disse pludse-
lige, næsten mirakuløse Fortætninger af

Idealitet og Talent, som kan føre en Lite-

ratur et Aarhundrede fremad i Løbet af

et TisiSiT.Friis-Møll.(Belgien.(1916).l67). som
(Bdcklins) Fabelskikkelser, saaledes har og-
saa hans Landskaber fast Grund i Naturen,
er ret besete blot . . Fortætninger af dens
Stemninger. EIIannover.NA.246. fortæt-
te, v. [fmr'tæda] -ede. vbs. -else (Brandes.
VI.469. Drachm.F.I.ol4), -ning (s. d.). «
VSO.1802; jf. ty. verdichten, lat. conden-
sare; især CP ell.fagl.) 1) gøre mere tæt,

fast, massiv osv. han (har) fortættet de
fire Elementer og blandet dem over den
magiske Ild. LBruun.SK.94. jf: den Dig-
teraand . . som ikke er lyrisk, er ligesom
født gammel; dens Blod, istedenfor at

gjennemtrænge og fornye . . de fineste

Dele af Organismen, fortætter og fortyk-
ker denne. Heib.Intel.III.43. || især m. h. t.

luft, taage olgn. *Som Blikket, naar fra

Jord sig Taagen letter, | Lidt efter lidt

kan hver en Gienstand tyde |
Bag Dam-

pen, der den rene Luft fortætter. CKMolb.
Dante.I.196. Spæklamperne (kunde) næsten
ikke brænde i den tange og fortættede
h\ift.KnudBasm.D0.121.

|| spec. (fys.): ved

afkøling ell. under tryk omdanne (luft,
damp) til vædske; kondensere, der (er)

Grund til at formode, at Luftarterne, lige-

som Dampene, kunne fortættes til Væd-
sker. Christians. Fys. 593. Kondensations-
vandafleder . . tjener til automatisk at af-

lede det fortættede Vand (o: vand, som er

opstaaet ved fortætning af damp) fra Damp-
ledninger, Dampbeholdere m. m.Sal.X.820.

ib refl. : blive til vædske. *lette Sommerskyer .

.

fortætter jer o^ synker | Til Jorden ned.
Heib.Syvs.l43. Fugtigheden (steg) op fra

Jorden og fortættede sig paa den indre
Side Sif Glisset. Bentz.Stg.121. *Luften for-

tætter sig susende over mit Læ
| og slyn-

ger fortumlede Draaber mod Stubbenes
Træ. KWiinstedf.Vejene.(1914).10. 2) biUedl.

ell.overf.anv.afbet.l: sammentrænge.
\\

om synsindtryk, den blodige Vildvin, hvori
j» det svindende Aar synes at have fortæt-

tet al sin Glød og sin sidste Feber. Rimest.
DF.40. m. h. t. levende væsners udseende : Hun
saå ud, som hun var fortættet ved et kraf-
tigt Tryk paa Isse og Fodsaaler, saa sam-
mentrængt var F\g\iTea.Schand.BS.91. An-
sigterne var faste og fortættede i Udtryk-
ket. Anrfi^Tx.fZff..?/. I (jf fortynde 3; m.
h. t. noget usanseligt: koncentrere. Havde
Christus . . fjernet sig med behørige Pau-

30 ser, fordeelt sit Liv paa tyve Aar, istedet-

for at fortætte det i tre. Kierk.XI.67. en
Historie skal have en simpel, fast Enhed
o|f fortætte eller tQspidse sig i en Pointe.
VVed.BB.349. •Hyacintherne . . begyndte
at klemte og slaa

i
med en fin og fortættet

Musik ndenStands.SophClauss.FB.7. For-
tætter, en. især til fortætte 1: behol-

der, hvori dampen fortættes ved aflcøling m.
vand; kondensator. Sal.X.819. Scheller.MarO.

40 For-toj, et. {ænyd. d.s.(bet.\); jf.ty.
vorderzeug) den forreste del af noget, især
et apparat, jf.: Sikken et Fortøj (o: en
hests bringe). Skjoldb.SM.92. spec: \) (fagl.)
remmetøj omkring liestens hals og bringe, der
skal hindre sadlen i at glide bagud. MB.
1816.179. MilTeknO.170. Vædløb.24. 2)
(fagl.) en fjedervogns forreste del, som bærer
fadingen, og som fjedre og aksel er skruede
paa. D&H. 3) (1. or.) din paa plovaasens

53 forreste ende anbragte mekanisme, hvorved
furens dybde og bredde reguleres. MHans.
H.48.
Fortøj-, i ssgr. [fcor'tmi'-] ^ til for-

tøje, /x. -bøje, -pæl (Bek.Nr.ll8^hl897.
§14), -tønde ( Wolfh.MarO. 4.52), d.s.s.
Fortøjnings-bøje osv. fortøje, v. [f(or-

'tmi'a] -ede. vbs. -(n)ing (s.d.). {ænyd.d.s.;
fra Jioll. vertuien ell. mnt. vortoien, jf. for-

tove) J, gøre et skib fast m. tove ell.kæ-

60 der enten til et bolværk, pæle i en havn olgn.

ell. ved at opankre det for to ankre. Moth.T
259. SøkrigsA.(17o2).§673. (han) gav sig
god Tid med at fortøje Baaden. JafcZnw.
S.133. Fortøje et Skib for 2 Ankere.ScAe//«r.
MarO. ligge fortøjet: SøLex.(1808).
Maria Jensine ligger godt fortøjet ude

V. Rentrjkt "/i 1923
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paa Rheden og letter endnu ikke Anker
i den første 'Maaneå.Eauch.V11.463. *Laa
ikke hansBaad

I

fortøjet ved denneTrappe?
Drachni.lJD.215. || m. subj.-skifte, om far-

tøj. I Havnen ved Bolværket fortøjer de
indenrigske Skihe.VilhAnd.AD.28. JVJens.
FD.108.

II refi.: fortøje sig for og agter.

Scheller.MarO. \\ O hilledl., i ndtr. for at

man har slaaet sig til ro olgn. *Naar snart,

Kammerateri mit gamle Skrog
| Jeg i

sidste Havn skal fortøie,
|
I svøbe en Flig

af Dannebrog |
Omkring min snevre Køie.

Winth.lY.21. *Ved Børsen lægger jeg
Skuden ind, | I Svendborg fortøjer jeg
hos Mutter. Drachm.D.Tl. *Her i min stille

Vigvam,
|
her ligger jeg for Anker vel

fovtøiet. Sødb.GD.46.
|| (1. br.) i videre anv.:

fastbinde; fæstne, (rytteren) skyndte sig

med at fortøje Hesten det første det bedste
Steå.JVJens.SS.l. m. h. t. noget absir.: den
Positivitet, som Sophisterne gjorde gjel-

dende og ved deres Grundes Mangfoldig-
hed søgte at fortøie og gjøre til et Be-
staaende. Kierk.XIII.297. Fortøjning:,
en. (f Fortøjing. vAph.(1759)). fit. -tr. ^
1) som vbs. til fortøje. vAph.(1764). SøLex.
(1808). (de) nærmede sig nu for at hjælpe
til med Fortøjningen (o: af en smakke).
Pont.F. 11.246. Scheller.MarO. 2) konkr.:
trosse, tov, kæde olgn., hvormed et skib er for-
tøjet. SøLex.(1808). Seilene (blev) helste
og Fortøiningerne slaaede los. Etlar.SB.
16. Flydebroerne . . havde sprængt deres
Fortøininger (Bergs. PF. 189: vare revne
los). Bergs.PP.^183. (han) lavede sig til at

lade Fortøjningen gaa. Drachm. STL. 61.

Scheller.MarO. \\ CP billedl: Recke.SD.120.
Fortøjning;«-, i ssgr. ^ til Fortøjning 1

(jf. Fortøj-^; fx. -anker, -bed(d)ing,
-bøje, -klys, -kæde, -plads, -pul-
lert, -pæl, -redskab, -ring, -sten,
-tov, -trosse ofi.

fortajre, v. [fmritcoi're] -ede. (nu sj.)

1) fastbinde (et dyr) v. hj. af et tøjr; tøjre.

Moth.T7. Dersom Hingsten . . ikke for-

tøires godt, vil den snart rive sig løs.

VSO. 2) d. s. s. fortøje. MothJF498. Nogle
Baade .. laa fortøjrede ved en Bro. Jacob
Abdal.ITaage.(1903).12.
For-tomme, en. (fisk.) d. s. s. I. For-

fang 1. Fedders.FF.14. Frem.DN.531.
lortomre, v. [f(nrit6m'r8,-itøm'r8] -ede.

vbs.-ing(s.d.). {anyd.d.s.;jf.ty.\erz}mmein)
reparere noget ved at indsætte nyttøm-
mer. Moth.T249. fortemre et Hus. VSO.
nu vist kun ^ m. h.t. træskib: udhugge
og in dsætte nye spantetræer samt for-
ny klædningen paa de steder, hvor det

tiltrænges. *Hin Seiler, som sit Skib nu
synkefærdigt seer . .

| Fortømrer det igien.
Bagges.IV.7. SøLex.(1808). Funch.MarO.
11.48. Skuden var godt fortømret og ny
i Bunden. Drachm.SS.lOl. Fortomring;,
en. flt. -er (MO.). (ænyd. fortømmering, for-

timring; især ^) vbs. til fortømre. VSO.
Funch.MarO. II. 48. Scheller.MarO.

\\
(nu

næppe br.) konkr. (den) indvendige For-
tømring og Forstytning (paa bombarder-
galioter). Politievennen.1801.2467

.

fortorke, v. [fmritør^o] -ede. vbs. -mrt^
(Blaum.AE.50). (til Tørke; jf. dog ænyd.
fortyrke, til ænyd. tørcke, v., tørre; 1. fcr.)

tørre (fuldstændig) hen ell. ind (jf.
fortørre^. *Lykkens Kilder fortørke..B/flww.
^B. 77. Vandet frugtbargjorde en fortørket

10 Jord. O Geismar.(Bovedtræk af Nordisk Digt-
ning i Nytiden.(1920).137).

tP fortorne, v. [fmr'tør'na] -ede; imp.
fortørn ell. f fortørne (EomGrønneg.II.253).
vbs. -else (s. d.). {glda. fortørne, fortorne
(ogs.i bet.: gøre skade, forurette); fra mnt.
vortornen (jf. ty. erztirnen^, til mnt. torn
(ty. zorn^, vrede; nu især i perf. part. som
adj.) gøre en vred ell. meget fornærmet;
opirre ell. støde en stærkt, jeg beder

20 tusind gange Forladelse, at jeg fortørnede
hende sidst med min lange Tale.Eolb.GW.
1V.8. *Din overdrevne Frygt fortørner
Himlen. Ew.V. 97. Denne Mangel paa For-
trolighed fortørnede . . Søstrene. Tops.I^
59.

II
(nu 1. br.)i pass. fortørnes ell.'\ refl.

fortørne sig (KomGrønneg.I.224.II.253),
blive vred ell. fornærmet; vredes; ogs.: blive

ærgerlig, stødt, irriteret. Den ugudelige
skal det see, og fortørnes (1871:\iaimes).

ioPs.ll2.10(Chr.VI). Ach viise Mand! for-

tørnes icke over, at vi spørger om noget,
Eolb.Vl.lII.3. Herren vedblev at fortørnes
over Israel. Balle. Bib. 1. 166. MO.

\\
(sj.)

^ari. fortørnende brugt som adj.: harm-
fuld; vred. naar vi see en Mængde for-

tørnende Spurver overvælde een aliene.

Tode.V.3.
II

^arf. forlørnet brugt som adj.:

meget vred; haardt krænket; opbragt;
ofte i forb.iortørnet paa en ell. o\er (l.br.tor:

40 Eøysg.S.325) noget. Det er bedre, at boe i et

øde land ; end hos en trettefuld og fortørnet

(1871: arrig; qvinde. Ords.21.19 (Chr.VI).
Eolb.Masc.11.2. Hvad kan ikke en Pige
hitte paa for at gjøre den Elskede god
igjen, naar hun troer ham fortørnet. Kierk.

VII. 474. (den berusede) havde været i

Kirke og hørt Pastor B. præke. Præsten
var da ogsaa alvorlig fortørnet. Powf.iP.
VII.164. ordspr. (1. br.): fortørnet Tjener

50 er den argeste Fjende. CBernh.Ill.151.jf.
Mau.10291. O Fortørnelse, en. {anyd.
d. s., ogs. i bet.: krænkelse, forargelse) vbs. til

fortørne: det at være ell. blive fortørnet^

(stærk) misfornøjelse, ærgrelse, for-
trydelse; vrede: Solen gaae ikke ned
over Eders Fortørnelse (1907: Forbitrelse^.

Ephes.4.26. Frygt for hendes Faers For-
tørnelse har bragt hende til at forvende
Bisiorien. Eolb.BP.III.8. (han) vilde imid-

60 lertid ikke indlade sig paa Planen, til

nogen Fortørnelse for L. Tops.I.3S0. *En
mild Fortørnelse imod den tabte Stilhed

|

forstyrrer mine gode Morgentanker. K
Wiinstedt.Vejene.(1914).8.

fortørre, v. [fmr'tør'ø] -ede. vbs. -else

(vAph.(1759). MO. Saaby. ^) ell.-mg(Schand.



1045 forterstet forud 1046

IF. 76). (ænyd. d.s.; efter mnt. vordorren,
/y. verdorren ; især {D,jf. dog Feilb.) \) (nu
1. br.) trans.: berøve (noget) dets vædske,

fugtighed, saft olgn.; gøre tør; udtørre;
tn. h. t. planter: faa til at visne. De under-
liggende Dale ere fortørrede og forbrændte
af heede llddampe. Bagges.NKJ275. Solen
fortørrer Jorden. FSO. MO. billedl. : en ond
uretfærdighed fortørrer (1871: udtørrerj
en siel. Sir. 14. 9 (Chr. VI), m. person-obj.

:

*Kan Tørstens Brand fortørre den,
|
Der

maa fortrællet sveede. Stub. 18. || især i

pass.: d.s. s. bet. 2. nogle Lemmer forme-
delst Mangel af Circulation ligesom for-

tørres. Holb.RpbJI.2. om Sommeren fuldte

saa stor en Tørke, at Grøden snart for-

tørredes og m\s\o-K.te. Slange. ChrlV. 370.

VSO. MO. billedl: Kilde til min daglige
Kummer og mine Taarer! naar vil du ior-

tørres? Ew. VII1.86. mit Hjærte fortørres.

JPJac.lI.42. P (nu næppe br.) m. h. t.

kunstig tørring: tørre (noget) for meget,
saa at det lider skade derved. Moth.T262.
De har fortørret Kornet . . i Ovnen.FiSO.
2) intr.: miste sin vædske, fugtighed, saft olgn.;

blive tør; udtørre(s); om planter: visne.
Alting staaer og fortørrer i denne stærke
Hede. VSO. (han har) ladet hendes Rosen-
buske fortørre. Brandes.III.645. en Bakke,
der . . altid fortørrede om Sommeren.
StNyeland.(Belgien.(1916).191). billedl.: »En-
hver, i hvem | Taaremes Kilde fortørred.
Brandes.XII.314. 3) part. fortørret brugt
som adj. : som har mistet sin vædske, fugtig-
hed ell. saft; ødelagt, svækket ell. medtaget af
tørhed, tørke, tørst olgn.; tør; indtørret;
vissen; berøvet al saft og kraft. *et

fortørret Blad. Helt. Poet. 6. (hans) bleege
og huule Kinde . . hans fortørrede . . Le-
geme. Holb.MTkr.421. *Vand, til at lædske
fortørrede Tunger, |

. . forgiæves blev søgt.
Pram.Stærk.139. fortørret Blæk paa sam-
menlagt Ta-pir. Bagges. DV.1X.336. Land-
skabet vedblev at have det samme golde
og fortørrede \]dseeiide.StBiUe.Gal.IlI.112.

*aen lille Skovbæk,
|
I Somren fortørret

iast.Eecke.LD.3. om person: en gammel
fortørret Staader.Ew. VI. 9. \\ billedl. *(Jesus)
vilde det arme fortørrede Mod | Forfriske
og ledske

|
Med Himmelske Vædske

| Af
Paradiis-Flod. Brors.o7. den rationalistisk

fortørrede Lutherdom. EdvLehm.Romantik
og kristendom.(1910).51. om person : Foraaret
. . kan ikke finde Vej til den stakkels,

fortørrede Mands Sjæl. EEostr.F.lOl.
forlerstet, part. adj. [fmr'tørsdgf] ffor-

tørst. Feilb.). (jf. ty. verdiirsten^ -dursten,
tørste ihjel; nu kun foiæld. ell. dial.) (meget)
medtaget af tørst; meget tørstig. Moth.
T253. *Fortørstet Jesu 1 O, din Tørst

|
Har

ikke været liden. S/w fe.iS. Schousbølle.Saxo.

60. Da man ankom dertil, vare Alle .

.

fortørstede. Blich.I.xix.

Forterviiiiig, en. [f(or'tør'vnei\.] (fagl.)

omdannelse, forvandling tiltørv. Alle
Plantedele, der voksede i . . en saadan lille

Sø . . faldt til Bunds og i . . Tidens Løb
undergik (de) en langsom Forkulning —
Fortørvning. Frem .

D^'. 67. Sal.X VII.950.
fortave, v. [fmritø-'va] -ede. vbs. (nu

næppe br.) -clse (Moth.T266. VSO. MO.).
{ænyd. d.s., glda.foTtøiine (Eimkr.M.l?7),
fra mnt. vortoven; jf. ænyd. fortøgre, glda.
fortøffræ (Rimkr.106), fra mnt. vortogeren
(jf. ty. verzogernj; sml. ufortøvet; sj. i rigs-

10 spr.) 1) forblive paa et sted (som man skal

forlade); opsætte udførelsen af en handling:
være (for) forsigtig ell. langsom m. noget;
bie (2); tøve; nøle. EolbJ)E. 1.782. leg
fortøvede ey lenge, men reyste strax. Ære-
boe.39. Skomagerne fortøvede noget med
at give Lehn s-Herren Svar. CPRothe.MQ.
11.18. MO. Hun fortøver Natten over hos
sin Moster. Baud.KK.161. UBirkedal.(St
SprO.Nr. 76.33). || refl., i sa. bet. havde jeg

20 fortøvet mig ret mange Minutter, saa
var jeg kommen bagefter. PRMøll.ES.103.
2) vente paa, afvente noget; oppebie.
da bør Hustruen at fortøve i syv Aar,
om hånd disimidlertid kand stUle Øvrig-
heden ti\FTeds.DL.3—16—16—7. stiltiendes
fortøfvede (de) huad Seyrvinderen . . vil-

de giøTe.Wing.Curt.276. Q især m. person-
obj.: afvente ens komme; vente paa en. (de)
vule, at de skulle leyre sig udi Refsund

30 og fortøve Fienden, som var ikke en Miil
fra denn&m. Slange. ChrlV. 313. der stod
Christence og fortøvede ham med blus-
sende Kinder og straalende Q'me.Baud.
KK.155. t i forb. »i. efter: hans Hustrue
skal- fortøve hannem efter i det minste i

syv kav.DL.3—16—15—2. 3) opholde;
(for)sinke (en). Du maa ikke fortøve
ham paa sin Reise. VSO. derudaf fortø-
vedes den gemene Hob noget i Opløbet.

40 Ernesto Dalgas. Krøniker og Æventyr. (1896).
37. sml.Feilb.IV.157 ifoTtøde).
forud, adv. ['fmriu'å] Eøysg.AG.87.

{ænyd. d. s., sv. forut; jf. /y. voraus; dannet
af IV. for 19 og ud)

1) m. h. t. sted: se IV, for 19.

2) til betegnelse af, at noget finder sted paa
et tidligt (tidligere) tidspunkt, især: før end
det er sædvanligt ell. ventet; i forvejen;
paa forhaand (6.i). 2.1) m. tids-bet. Dem,

50 som attraae (visdom), kommer den selv
imøde, ved forud at give sig tilkjende for
dem. Visd.6.14. Min Afhandling selv skal
overtyde Læserne tilstrækkeligen om Sand-
heden af min selsomme Forsikkring, hvil-

ken jeg her giør fomd. Pram.(Rahb.LB.I.
473). han betingede sig forud Smaaneders
løn

I

især i faste foi-b. 7jf. iorad-): betale
forud olgn. vil du icke betale forud, saa
faar du icke en Taar, vi har forsvoret at

60 borge nogen.Eolb.Jep.1.6. Konen forlangte
forud Betalivg. ECAnd.II.158. Tosser be-
tale forud, Kjæltringer aldrig, skikkelige
Folk i rette Tid. Mau.769. Ludv. faa (løn)
forud olgn., især: faa løn ved ansættelsen,
ell. fer arbejdet er præsteret, de (skal) strax
antages, og bekomme 3 Maaneders Sold

66*
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foTVid.. IIolb.Ul.I.12. da han blev fast ansat,

fik han forud i stedet for bagud
j
give

(ell. tage) forud olgn.: under Rlaaltidet ta-

gerEnhver sin egen Nadvere forudJ CorJi.
21. jeg fik en Bestilling, hvilket jeg dog
ikke vilde antage, førend mand gaf mig
et Aars Gage fovviå. Holb.Arab. Ise. skjænke
forud (o: forlods) ved Testament. /SÆB, i

spil: paa forhaand give en (underlegen) mod-
stander en fordel (fx. ved at tilregne ham
nogle points, ell. i brætspil: give ham en ell.

flere brikker osv.) (jf. I. Forgavej. ingen af

Spillerne (o: i billard) giver den anden
noget forud, det er, (den ene) lader (ikke)

den anden af de fastsatte 12 Points have
2, 3, 4, som vundne, forud, men begge
Spillerne spille med hinanden, som de der
ligegot forstaaer Spillet. Spillebog. (1786).
169. At give Een Taarnet forud (i Schak-
spil). MO.7.775, £>&H.1.280. f billedl: være
(en) overlegen. Jeg vil altid gi den beste
Skielm her er i Byen Sex sincke (o : fem-
mere i terningspil) for vid.KomG^-ønneg.1.272.

O tak forud (ell. forud takj olgn., paa
forhaand tak (se u. Forhaand 6.3^. *Det var
smukt (o: hvad I lover mig), og Tak forud.
Hrz.D.II.57. e.br. være forud (jf. u. bet.

2.2): han er næsten altid forud med sit ar-

bejde (o: han er færdig med det i god tid

ell. længe før den fastsatte tid)
\ || efter-

stillet en tidsangivelse: i forvejen; før (jf.

forhen %). 0rst.II.45. I Wien opfriskede
jeg alle de kjære Minder fra vort Ophold
der, 14 Aar tornå.ChBourn.E.235. Else hade
danset for længe med en anden Aftenen
forud, og det var Hjalmar fornærmet over.

AndNx.DM.V.118.
||

(nul.br.) m. nærmere
angivelse af det, før hvilket noget finder sted

:

inden den tid; forinden (3.2); først. Rescrip-
tet . . blev oplæst og H. holdt en kort og
næt Tale forud. Luxd.Dagb.1.335. Han gik

. som Understyrmand med et stort Far-
tøi til Nordamerika og kom ikke forud i

Besøg til Hiemmet. HCAnd.IV.174. || m.
overgang til bet. 2.2; m. flg. for: de Rensel-
ser, der gik forud for Optagelsen (i my-
sterierne) vakte i de Flestes Sind Ære-
frygt.Mynsf.Bispepr.(1850).24. den prægla-
eiale Tid, der gik umiddelbart forud for

Istiden. KaturensV.1913.289. vor Tidsreg-
ning er forud for Russernes. S&B. et tids-

rum, som ligger forud for dette I 2.2) uden
(udpræget) tids-bet., om rækkefølge ell. grad,

betegnende at nogen ell. noget staar paa et

Jiøjere ell. mere fremskredent standpunkt, har
visse fortrin fremfor noget andet; oftest m.

flg. for i udtr. som gaa ell. være forud
for: (kineserne) ere gaaede forud for alle

deres Naboer i mathematiske, physiske og
astronomiske Opdagelser. G-oldschm. NSU.
VII.219. "Dorthea gaar forud, saa kommer
Akkevit;

|
Hvad var jeg vel min Dorthe

foruden. Drachm. D. 69. mine Fordringer
ffaar forud for hans. Lm^Zw. hun er forud
for sin alder (o: mere udviklet, end man
skulde vente efter hendes alder)

\ være for-

ud for sin tid, være (mere) fremskreden
(end sine samtidige), de nye Ideer, som han
. . havde præket for mange Aar siden, saa-
som han . . altid havde været forud for
sin Tid. Schand.AE.346. Den store Kunst
skal have sin upaaagtede Periode, ellers
er den ikke forud for sin Tid. JVJens.A.
1.57. ogs. (spøg.): komme for tidligt; være
for tidlig paa gled olgn. jeg er nok forud

10 for min tid, siden jeg har troet, at det
allerede var lørdag i dag •

|| have noget
forud for (f have en noget forud, Oehl.
Tale.(1822).t5), have visse fordele, fortrin
(fremfor); overgaa, overfløje (i noget). Moth.
F288. Dokt. Woldike havde . . meget for-
ud (o: for den øvrige bibelkommission) ved
at forstaae de islandske . . Ord. EPont.L.
103. I Henseende til Legemet haver Men-
nesket intet forud for Dyret. Basth.(Rahb.

20 LB.1.417). 'du har Erfaring
|
forud for mig.

Hostr.DD.59. Michelangelo som Leonardo
var Maler, Billedhugger, Tegner, Digter.
Leonardo synes at have havt Musiken som
Kunstfag forud. Brandes.MB.153.

3) (nu 1. br. og ofte vanskeligt at skelne

skarpt fra bet. 2.\.) om udtalelser, bestemmel-
ser ell. afgørelser, der hviler paa et profetisk

fremsyn ell. (nu især) paa fornuftslutninger,
indtryk, anelser olgn.: førend noget sker;

20 paa forhaand (6.2); a priori; ogs. i vi-

dere anv.: med det samme; straks, han
spaaede M. Dietrik Slaghek for ud, at han
skulde baade henges og hrændes.Holb.DH.
11.137. Jeg vil ikke høre et Ord Frøiken,
om hun ikke forud lover . . at ville blive
min.KomGrønneg.V.156. Det vidste jeg for-

ud. VSO. jeg (o: Jesus) haver sagt Eder
det forud (o: forkyndt jer det; Chr.VI : til-

forn). Matth.24.25. vi ere . . tilbøielige til

40 forud at forestille os det Onde, som . . kan
'komme. Mynst.Betr.1. 25. Digterværker . .

var da i Danmark forud sikre paa en god
Modtagelse. Brandes. III. 368. se forud,
(nu næppe br.) d. s. s. forudse. Da saae hånd
forud, og talede om Christi opstandelse.
ApG.2.31(Chr.VI). *Det ender med en Fei-
de, det seer jeg ionid.IIrz.SvD.102. Det
er nu engang saa, at den ganske simple,
skarpe, egoistiske Sands ikke kan se forud

50 i Sager, hvor den ikke har praktisk Øvelse.
Goldschm.VII.472. f sætte forud, d.s.s.

forudsætte. EPont.Men.II.213. Endelig sæt-
te nogle af disse Angivelses Poster saa-

danne Grundsætninger forud, som ikke
have deres Grund, uden i idel Nederdræg-
tighed. Stampe.1.429. jeg (havde aldrig) ta-

get Deel i dette Selskabs Forretninger,
dersom jeg ikke havde sat forud, at det
var samled for at prøve Mennesket. Eiv.

60 VI.159.

forud-, i ssgr. [ifcoruå-] (oftest m. bitryk

paa 2. led og stød, hvis det er modtageligt

derfor) hvor intet andet bemærkes, af forud
3

II
de fleste ssgr. er dannet efter aar 1700

m. ty. ssgr. m. voraus- som forbillede og

svarer til lat. ssgr. m. ante- ell. præ-; for-
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trænger undertiden aldre ssgr. m. for-, fore-,

jf. forefattet: forudfattet, forese: forudse,

foresende: forudsende, forespaa: forudspaa;

især i verber (og deraf afl. ord) || ordene til-

hører især bogsproget; for de fleste verbers ved-

kommende foretrækkes i dagl. tale usammensat
konstruktion med adv. efterstillet (jf. u. for-

ud 2 og 3, sml. dog forud-se, -sige, -skikke,

-sætte^
II af de talrige ssgr. er kun de vigtigere

medtaget ndf; iøvrigt kan anføres til for-

ud 2.1 : forud-bestille, -betale, -levering, til

forud 3: -forkynde(lse), -glæde (Esm.1.72),

-kendelse (MO.), -mindelse (ECAnd.XII.
217),-nydei\se),-vise(Blich.(1920).VI.260).

O -ane, v. [-la-C'na] vbs. -else (s. d.). (1.

hr.) have en (dunkel, instinktmæssig) anelse

om. Var det en Forudanen? et Varsel?
TroelsL.BS.III.221. »Folket som Landet
(o:Java)le-ver af Vulkaner; |

her gælder det,

hvor fint man iorudaner. Rørd.JH. 1. 268.

CP -anelse, en. Gjennemstrømmes ikke
det gandske Folk af en Forudanelse . , om
noget saare Stort . . som de kommende
Dage snart ville hringe? Monrad.FFB.Nr.
2.4. JakKnu.S.23. (denne bog) giver en svag
Forudanelse om hans senere Ejendomme-
lighed. Sa/.ZF.504. -beregne, v. vbs.-ing

(s. d.). (& ell. fagl.) bestemme ell. forudsige

(en kommende begivenhed) ved udregninger;
beregne (I.I.2). MartJLE.5. Selv skabte han
(o : en astronom) sig en Formue ved at for-

ud beregne en rig Olivenhøst og rette sine

Opkøb derefter. TroelsL.XlII.7S. -berejf-
ning^, en. fO ell. fagl.). Forudberegningen
af de himmelske Phænomener. Heib.lntel.

III.253. han (maatte) atter sige til sig selv,

hvor dog alle Forudberegninger her i Livet
var skrøbelige Varer. KLars.MII.165. -be-
stemme, V. vbs. -else (s. d.). Det moderne
Drama vil . . ihvor lidet det end er muligt at

forudbestemme dets Beskaffenhed i Detail-

len, dog upaatvivlelig blive et saadant, hvori
det Interessante kommer tU (sin) Værdig-
hed.Seib.Intel.II.97. især (navnlig teoL, som
gengivelse o/" prædestinerej om gud, forsynet

olgn.: bestemme (et menneskes skæbne ell. ver-

dens gang overhovedet) fra evighed af. Eilsch.

Term.27. den almægtige Gud forudser alle

Ægteskaber og forudbestemmer dem, før

Ægtefolkene tødes.Schand.IF.32. Ephes.l.

5(1907). jf.: en Tro paa Alts Forudbe-
stemthed.FVed.H.263.-he»temmel»e,
en. vAph.(1764). de Forretninger . . der
udkræve Forudbestemmelser, som Ager-
dyrkning, Sammenkomster til Religions-
handlinger, store Krigstog. ØrsM.87. især:

(teol., spec. i den reformeiie kirke) guds fra
evighed af trufne bestemmelse om det enkelte

menneskes skæbne; prædestination. I Krig
maa man være Calvinist og troe Forud-
bestemmelsen. TuUin.ni.234. Eauch.VII.
370. det (var) sletikke Guds Forudbestem-
melse af alting, der forfærdede ham. JoA;

Knu.ML.lo9. man (har) ondt ved at for-

staa, at saa megen Forstyrrelse, saa mange
Kvaler, skulde være hensigtsløst fremkald-

te af Tilfældet. Det synes mig værdigere
at tro paa en Forudbestemmelse. Sødft-H.

32. -betydning, en. (jf. betyde 2.4 samt
Forbetydning ; nu næppe br. ) forvarsel. vAph.
(1764). Frøken B. . . bad om „Sørgemar-
schen", men idet denne brusede fra Stræn-
gene, blev hun sært greben, som om der
laae en Forudbetydning deri, et Varsel.
ECAnd.XII.328. jf: *Den stygge Strid,

|

10 Boisrobert har havt med Chevalieren,
|

Den synes mig af ond Forudbetydning.
Erz.XII.154. O -datere, v. [2.i] (1. br.)

d. s. 8. antedatere, (de Yigny) har forudda-
teret sine Digte for at give sig et utilbør-

ligt Skin af ubetinget Originalitet. ^rnjides.

YI.74.
for-nde, adv. se u. IV, for 19.

foruden, præp., konj.og arfD.[fmr'u'å(8)n]

Eøysg.AG.25. (ceda. for(æ) utæn (præp. og

20 konj. („med mindre")), sv. forutan, oldn.

fyr(ir) utan; jf. ty. aussen; af IV. for og
uden)
A. som præp.
1) (jf. bet. 6) t m. h. t. sted: uden for.

Den Hellig Aand virker i os (og ?) for-

uden os. EPont.Men.II.351.

2) med udelukkelse, fradrag af. 2.1)

(tiu 1. br.) som modifikation af en absolut stør-

relsesangivelse (al, ingen olgn.): med und-
30 tagelse af; undtagen, jeg vil holde med
Herren i aJting foruden i denne Post. Eolb.
Masc.II.4. alting foruden ovenmeldte sliim-

agtige syrlige Supper er skadelig. Tode.ST.
11.52. "Foruden dig er ingen Stadens Pige

|

I mine Øine faver. Bagges.SV.301. *Æsthe-
tiker af Profession er Ingen

|
Foruden

Dig (o: Eeiberg) iblandt dem. Erz.GB.57.
2.2) (jf. bet. 5) ikke medtaget i en beregning;
ikke medregnet; ud over; eksklusive.

40 de, som aade, vare ved fem tusinde Mænd,
foruden Qvinder og Børn. Matth.14.21. et
Fad Karper, et Fad Karusser, en Mandel-
Terte, foruden adskillige smaa Biretter
for en Rdr. pro Persona.flo/&. Vgs.II.3. for-

uden de store Sølvgruber, som findes der
i Mængde, samler man aarlig en stor Deel
Guldsand aiFlodeTne.Bagges.NK.143. »For-
uden mig (ogs. foruden jeg, jf.Mikkels.Ordf.
241), kun To | Her vidste det.Winth.EF.

50 229. Rejsen havde været indbringende,
nede i hans Køje laa der 300 Kroner i

rede Penge, foruden hvad der var købt
af Yarer. Søiberg.Savn.(1921).67. jf. bet. 2.i:

(hun lader) Badehaandklædet falde. Hun
har ikke noget paa foruden det. JVJens.A.
1.177.

il t foruden des, ud over det; des-

uden (1); ydermere (jf. desforuden^. 'For-
uden des har Rust min Hierne snart for-
døyet. Falst.0vid.134.

60 3) (jf. bet. 4: og 7; nu især poet, foræld,
ell. dial.) manglende (noget); blottet for;
fri for; uden. 3a) foranstillet styrelsen, en
nedreven stad foruden (1871 : udfenj muur,
0rds.25.28(Chr.VI). »Aldrig er jeg uden
Vaade,

|
Aldrig dog foruden Naade. Kingo.^

495. Den, som skulde paatage sig Menne-
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skenes Synder, skulde baade være et Men-
neske, og foruden Synå.Ew.(1914).I.35.
*Hans (o: Jesu) Vugge stod paa Jord for-

uden Gænge. Ing.BSE.VII. 240. *Himlen
er klar og foruden Sky, Winth.II.162. ube-
stemte Haab foruden Navne bryde pludse-
ligt frem. JPJac.II.167. *Hun tripper af

Sted foruden Ro. Aakj.RS.l 9. Feilb. || m.

flg. inf. jeg kand spaa foruden at see i

Hænderne.Holb.Kanast.IV.2.hrovna.anp\ei-
er hun at gaae ud, foruden at sige mig
det itorveien.H.rz.V.140. *Tanker går hvor
Tanker vil, |

træder ind foruden at banke.
Børd.GD.2. 3.2) stillet efter styrelsen. *han
(faar) vel Røgelse mig foruden (o: uden
min medvirkning). Bagges.Ungd.Il.131. hun
fortrød bitterlig sin Letsindighed, men hun
kunde næsten ikke udholde Livet den for-

nden.Drachm.T.80. især i forh. være (blive,

leve) noget (ell. nogenj jforuden. 1. være
(osv.) fri for noget (ell. nogen). Aid den
Aliarm var iegtornåentMorn.Éolb.Kandst.
IV.4. hvad som flere end én med føje

støder sig over, dét stræber man gjerne
at blive tornåen. Høysg.AG.192. 'Vi fordre
Kjærlighed af Hinilens Herre, | og just

fordi vi er mod ham saa smaa.
|
Var det

vel ydmygt, hvis vi søgte helst
|
at leve

den foruden.jffosfr.Di).68. 2. undvære, hånd
kand være mig toru.den.Moth.F288. (vi)

kunde slet ikke leve dem foruden. Tullin.

11.249. Sådan at være mælk og fersk kød
foruden, en hel måned ad gangen måske,
detledh2ini]ike.NMøll.H.63. Esp.186. Feilb.

B. som konj., i forb. m. (tidligere ogs.

uden) at.

4) (jf. bet. 3 og 7; poet, foræld.) uden at.

*jeg skal opleve . . for anden Gang,
|
mit

eget Levnedsløb fra først til sidst,
|
og

denne Gang foruden at det koster mig
|

en Draabe af mit B]od.JakKnu.Va.68.
5) (jf. bet. 2.2^ svarende til udtr. ikke blot

(. . men ogsaa): ud over at; ikke blot at;

ikke nok med at. Mascarader foruden at

de forfrisker tungsindede Folk ere af en
sær artig Invention. Holb. Mase. II. 3. det
(o: en hund) var et allerkiæreste Beest,
thi foruden det var kiønt, havde det og
Forstand, som et Menniske.sa.Bars.Jf.-2.
foruden at han skal passe Maskinen . . er
Flyveren paa Krigsstien. JFJens.A.I.^86.
foruden at arbejdet vilde skaffe mig en
god indtægt, vilde det ogsaa more mig
at udføre det

j

C. som adv.

6) (jf. bet. 1 ; nu især foræld, ell. dial.) ni.

h. t. sted: udenfor; især i forb. m. forinden.
*Ridder Stigs Gaard den er vel kendt.

|

For uden med det hvide Sølv hængt,
|

forinden med det røde Guld rendt (o: guld-
prydet). DFU. II. nr. 1.5.46. »Mægtig Skov
foruden. Malm forinden (o: i fjældene).
Blich.D.II.56. *Fra Taarnene det kimer,

|

Forinden toner Sang;
| Foruden Folket

stimer,
|
Dem Kirken var for trang. Ing.

VSt.270. PalM.IV.18. Der var ikke hyg-

geligt foruden (o: udendørs); det var ikke
heller stort bevendt med Hyggeligheden
forinden (o: indendørs). Tops.III.90. huset
skal kalkes baade foruden og forinden.
Feilb.

7) (jf. bet. 3 og 4:; 1. br. i rigsspr.) som be-

tegnelse for mangel, ikke-tilstedeværelse :uden.
sin Faders Velsignelse har han . . ikke
Tid til at hente. Nu vel! lad ham da hjælpe

10 sig iorndenlIng.EF.VI.17. Feilb.

8) kunne (noget) foruden, (egl: for-
uden bog; jf. FalkT.EtymWb.II.1326

; jy.)
kunne (noget) udenad. Kold.B.58. Feilb.

CP fornd-fatte, v. 1) (sj.) d. s. s. anti-
cipere, foregribe (jf. forud-gribe, -optagej.

Swift (kommer) sig selv uafvidende til at

forudfatte Udviklingen, hans fantastiske
Pamflet paa Menneskeheden, Yahooen, er
jo saa at sige i Darwins Aand længe før

M Bsirwin. JVJens.ÆU.43. 2) part. forudfat-
tet brugt som adj., om mening (dom) ell. fø-
lelse : som er opstaaet paa grundlag af visse

slutninger ell. indtryk uden virkeligt kend-
skab til sagen; apriorisk; forhastet; overilet

(jf. forefattet samt Forhaandsdom u. For-
haands-j. det er (vanskeligt) at aflegge den
forudfattede Kierlighed og Hengivenhed.
JSneed.VIII.236. *Druernes Kræfter pres-
ses til vor Glæde,

|
Bægret bør stille for-

30 udfattet Vrede. Steners.Poes.l2. min Dom
er .. forudfattet. JSa^^^es.L. 1.95. Kofoed-
Hansen.F.95. det bragte mig tU at møde
ham med forudfattet Velvilje. ScAand. O.
11.109. (Ibr.) i forb. forudfattet me-
ning, fordom, skulle vi ikke kunde over-
vinde vores Sædvane og forud fattede
Meeninger. Eilsch.Philhist^2. forudfattede
Meninger, som dog ikke støtte sig paa til-

strækkelige Grunde. Mynst.Præd.(1835).9.
40 GSchutte.(VidSelskMedd.HF.VII2.7).

\\
(sj.,

nu næppe br.) om person: d. s. s. forudind-
tagen. Kardinalen var forudfattet til Phi-
lips Fordeel.Engelst. Phil. 192. jf.: et op-
lyst uforudfattet Pnhliknm. PAHeib.US.
333. O -fale, V. [-|fø-(')la] (1. br.) opleve ell.

gennemleve paa forhaand i følelsen; ogs.: for-

udane, jeg forudfølte de himmelske Salig-

heder. Erv. VIII. 141. Mennesker havde
forudfølt .. det sidste Jordskjelv. jPranfc.

50 A.77. *der er noget elektrisk ved mig som
en Kat:

|
jeg kan forudføle Vejret:

|
Der

er Lavtryk i Luften. Kaalund.387. Brandes.
MB.118. G) -foleise, en. (jf. -iø\e). (han
mente) at have en Forudfølelse af, at han
ikke blev gdimme\..Mynst.BlS.III.286. i

Forudfølelsen af den Fare, der . . truede
hsixn. Hauch.IV.283. en Forudfølelse, der
stille gik over til Yished.Kierk.V.205.
Pont.LP.VIII.52. (sj.) i fif.: Drachm.EO.

w 194. O -;>:aa, v. [2.i] (1. br., jf. dog -gaa-

ende, -gangenj gaa ell. ligge forud for (no-

get) i tid (jf. foregaa 2). Hertil kommer,
at (stykket) ikke kunde vinde Bifald —
(Stridighederne, der forudgik det, ej at

forglemme). PVJac. Breve. 100. en Erklæ-
ring, der var forudgaaet og efterfulgt af
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Barsmaaipulationer, som kuade sættes i

Forbindelse med denne Erklæring. Berl
Tid.yitl922.y£.l.sp.4. tu -gaaeade, part.

adj. [-igå'ana] 1) (jf. for ud 3 samt iore-

gaa i) som gaar foran; foregaaende (II. 1);

kun m. overgang til bet. 2: (der sker) Op-
hævelse af et forudgaaende (1819: fore-

gaaende^ Bud, fordi det var svagt og
unyttigt. HebrJ.18(1907). Ludv. 2) til for

i forb.m. for ell. (oftest) mod: som i for-
vejen er gunstigt ell. (især) uvilligt stemt over

for (noget ell. nogen), hans Tilhørere var
forudindtagne mod hiim. Brandes. IX. 393.
Joakim Skovgaards berømte Billede, „Kri-
stus i de dødes Rige"; mod hvilket Ju-
lius Lange var saa forudindtaget. Wan-
seher.Æ.44. jf.: bør man have ringere Til-

lid til min Dom, fordi ingen Forudind-
ulgaa: som indtræder (ell. er indtraadt) før lo tagethed paavirker åen? Brandes.IV.106

noget andet: foregaaende (II. 2). En forud-

gaaende Tid. MO. en Dag stod han uden
forudgaaende Varsel paa Køkkentrappen
i svært Tøj og med en Byldt paa Nakken.
AndN'x.MS.87. (hun er) igaar pludselig

uden forudgaaende Sygdom . . afgaaet ved
Dåden. BerlTid.'/ul922.Aft.2.8p.3. -gan-
gen, part. adj. [-igaii'(3)n] (Uær højtid.,

sj.) 1) (jf.foT ud 3 samt -gaaende l) om

-optao^e, V. (sj., nu næppe br.) d. s. s. anti-

cipere (jf. forudfatte 1^. man (ser) jo nu
næsten almindeligt . . Barndoms- eller

Ynglings-Alderen at ville forudoptage hele
Livet, saa der Intet bliver til Manddom og
Alieråom. Kierk.XIl.l9å. smst.175. •»»gn.f
et. (nu sj.) d. s. s. -sigelse. 1676 forudsagde
(Rømer formørkelsen). Forudsagnet blev op-
fyldt, og Dannemarks Astronom vandt en

person: som er død („gaaet i forvejen"); af- 20 Æreskrands. Uothe.Nat.1.262. Molb.Anth.II.

død. de dyrebare Forudgangne, som jeg
havde mistet, svævede for min Tanke.
Gylb.KV.236. *De Efterladte træde hen
tii Baaren . .

|
En gudhengiven Ro er

der i Taaren, | Der offres til den forud-
gangne Kidsre.Aare8tr.SS.III.272. 2) [2.i]

om begivenheder olgn.: d.s.s. -gaaende 2;

ogs.: tidligere; svunden, dunkle Erindringer
fra en forudgangen Tilværelse. Qylb.(1849)

367. Meger.794. -se, v. vbs. -else (s. d.) ell.

t -ning (Hallager.li), jf. -sig^t {jf. se forud
u. forud 3; sml. ty. voraussehen samt forese
1 (og 2), II. forse 1) 1) (nu sj.) om gud ell.

person, der er i besiddelse af spaadomsgave
olgn.: (kunne) se ell. vide i forvejen, hvad
der vil ske. de tillegge Fanden en Qvalitet,

som Gud alleene kand tilegne sig, nemlig,
at forud see tilkommende Ting. Holb.Ep.

X.64. alle de forudgangne smaa Ubehage- 30 111.129. han (talte), forudseende (Ghr.VI:
ligheder. Gylb.I.176. MO. | spec.: som ligger

umiddelbart forud for noget andet; fore-

gaaende; forrige, den forudgangne Aften.
Drachm.T.74. f -givelse, en. d. s. «. For-
varsel (2). jeg (er) ikke eenig med dem,
der ansee en hastig og brad Død, som
Guds Straf, og en Dags eller Times For-
udgivelse som et Naades Tegn. Holb.Ep.
11.403. CP -gribe, v. [-igri'ba] (nu sj.)

Da saae hånd forude, om Christi Opstan-
delse, at hans Siel ikke skulde lades i De
Dødes Rige. ApQ.2.3l. Profeten blev løftet

op i Aanden til at se det længe forud,
forudse det til de mindste Enkeltheder,
som det i Tidens Fylde gik for sig. OMøU.
GK.l. jf.: Skriften forudsaae (Chr. VI: saae
forud^, at Gud vilde retfærdiggiøre Hed-
ningerne af Troen. Gal.3.8. 2) m. afsvæk-

d. s. s. foregribe (jf. forudfatte 1^. åenioket bet.: vente (slutte, indse), at noget (især
ubeJiageligt) vil indtræffe; være forberedt paa,
at noget vil ske. *en fornuftig Mand bør
forud see en Fare. Holb.Paars.44. Sand-
heder . , som du vel siden . . havde faaet
at vide, men nu har foraåseet. Suhm.II.
220. 'Længst jeg forudsaae hvad nu er
hændet. Ing.M.lll. Hvad har Du dog gjort?
tænkte jeg o^ forudsaa min fulde Under-
gang. Buchh.UH.98. 3) part. brugt som adj.

50 3.1) O præs. part. som adj.: fremsynet; for-
synlig; ogs.: som vidner om ell. beror paa
fremsynethed ell. forsynlighed. vAph.(1759).
med forudseende Omhu (havde han) op-
bevaret (kjolen), som et Klenodie, der vel
i sin Tid kunde komme ham til Nytte.
Heib.Poet.X.93. Som den praktisk forud-
seende Mand, han i alle Livets Forhold
v&r. Pont.LP.VII.164. 3.2) (nu næppe br.)

perf. part. som adj. : ventet (jf. uforudset^.
part. adj. som i forvejen (uden nærmere 60 udbrøde da de forudseete Uroligheder, var

menneskelige Utaalmodighed, der vil for-

udgribe det Senere. Kierk.XII.194. (med)
forudgribende Glæde over det, som skul-

de komme, hengav han sig paany til

sine Arbejder. Goldschm.III.187. Gjel.M.

130. jf: en afsindig Forudgribelse af

hvad der neppe om Aarhundreder kan
blive Tanke om her til Lands. Jn^.jBF.
VIII.54. y være en forløber for. den nøgne
Nymfe (0: paa en tegning af Berlin) . . for-

udgriber Bouchers Type. Pol.*/iol922.8.sp.

6. -hold, et. [2.1] (gengivelse af fy. vor-
halt) cT (mods. Forudtagelse^ det forhold,

at en enkelt stemme i en akkord bliver lig-

gende og derved fremkalder en dissonans med
den følgende (retardatio). MusikL. 1. 238.

Den sære og storladne Virkning af Disso-
nansen med Forudhold. TFansc/ier.ZtoZiew

og den store Stil.(1921).116. tP -indtaget,

at undersøge ell. overveje) har indtaget et

standpunkt; ogs.: fordomsfuld (jf. forind-
tagen, forudfatte 2). Forfatterne (er ofte)

forudindtagne, eensidige og uindviede i

de Materier de . . have befattet sig med
at heh2iriå\e.ChMourier.Brød.(1821).rf. især

han færdig at dæmpe dem med Magt.
Mall.SgH.684. PAHeib.US.124. Lehm.IS.
28 (se u. -selig^. f -seelse, en. vbs. til -se

1: Holb.Ep.II.427. | (jf. forese 2; sj.) om
guds forudbestemmelse af menneskenes skæbne:
smst.I.144.III.234. CP -seen-lied, en.
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(1. br.) det at være ell. den evne at være for-

udseende; forsynlighed. 0rst.II.45. med sin

sædvanlige Mangel paa Forudseenhed (har
han) overilet sig. Mynst. BIS. 11.14. Mag-
ten bør være Løn for politisk Skarpblik,
Forudseenhed og låQlé.. Brandes. IX. 439.

O -selig^, adj. (1. br.) som kan forudses.

det er mueligt, og blot forudseeligt af

den Alvidende. £m;.F.55^. Vi mindes . .

i hvilken Tilstand en forudseelig og for-

udseet . . Kamp forefandt Fredericias
Fæstning. ie/im.i(S.58. (ved de) store Af-
skrivninger (o: i en bank) mente man ikke
blot at have taget fuldt Hensyn til konsta-
terede Tab, men ogsaa et . . forsvarligt
Hensyn til forudseelige Tab. PoU/iol922.3.
sp.l. -isende, v. [-isæn'a] vbs. -ing (s. d.).

1) (jf. for ud 3 samt foresende; nu væ2)pe
br.) d. s. s. -skikke. De forudsendte Spei-
dere, Levin, især m. h. t. (skriftlig ell. mundt-
lig) bemærkning, udvikling olgn. : Dette for-

udsender jeg kun for at betyde Dem, at

dersom det stod i mJn Magt, at tilbyde
Dem nu strax det Asylum, De attraaer,

vilde jeg ligesaameget tienes, som De.
Eahb.E.l11.103. ÅDJørg.JE.16. 2) [2] (sj.)

se -sending, -sending', en. [2] (sj.) det

at sende noget i forvejen, før end ventet;

konkr.: (han) svarede, at det (o: nogle vin-
kølere) var en Forudsending af den spanske
Skat, som laa og ventede paa ham der-
nede i Gibraltar. Drachm.E0.322. -sige,
v. [-|Si'(q)8] vbs. -else (s. d.), jf. -sagn, -si-

gende, {sml. foresige 1; især O) (kunne)
sige i forvejen (p. gr. af særlige spaadoms-
gaver, anelser ell. ud fra slutninger), hvad
der vil ske; spaa; profetere; forudberegne.
Den bekiendte EngelskeWarsager ('o; spaa-
mand) havde udi nogle Aar bemænget sig
med at forud sige tilkommende-Tin g. Holb.
Ep.IILl30. (hun) Skal hafve propheteret
og forud sagt de fleste Evenements i denne
Krig. Gram.Breve.239. vi (er) endnu meget
langt fra at kunne forudsige Veirliget for

visse . . Bage. Heib.Poet.II.152. Udfaldet
var umuligt at forudsige. TroelsL.BS.III.
54.

II
(sj.) afgøre ell. bestemme paa forhaand;

forudbestemme (jf. foresige 2). *Kastes Vrag
paa Kirkens Goder

|
Af den Sjæl, som

dem har smagt,
| Da forhaaner Søn sin Mo-

der,
I
Og hans Dom er forudsagt. Grundtv.

SS.I.65. CP -sige] se, en. (især højtid.) spaa-
dom; profeti; forudberegning. vÅph.(17o9).
et Barn var født under særdeles Forud-
sigQ\sQr.Mynst.Bispepr.(1852).8.^X\Qrnetyå-
ningen (havde) overordentlig Held med
sig. En stor Mængde Forudsigelser gik
virkelig i Opfyldelse. TroelsL.XIll.16o.

t -sigende, et. hvad man har sagt for-
ud; forudsigelse. G. beraaber sig . . paa sit

Forudsigende. E'ii'.F.^S^. ikke let kunde
etForudsigende fuldkomnere sandes. iJaM.
E.V.135. t -sigt, en. (efter ty. voraus-
sicht; egl. vbs. til -se) forud-følelse, -anelse.

Forudsigter ere intet andet, end tilkom-
mende Fornemmelsers Skygge. Vi see

tilkommende Fornemmelser forud, og disse
Forestillinger virke i vort Legeme de Be-
vægelser, som vil blive forbundne med
de tilkommende Fornemmelser. Lægen.I.
283. 0rst.lX.29. O -skilike, v. [1] sende
i forvejen (jf. -sende). vAph.(1764). De for-

udskikkede Speidere. Levin, nu især m. h. t.

(skriftlig ell. mundtlig) bemærkning olgn.,

hvormed man indleder en nærmere udvik-

10 Ung. Denne Anmærkning har man troet
at burde forudskikke (o: i en fortale). PA
Heib.Sk.I.ii. Vi forudskikker, at Løvtræer-
nes Insekter sjældent ødelægger derea
Værtplanter saa grundigt som Naaletræer-
nes. Frem.DN.658. -spaa, v. (nu næppe
br.) forudsige; spaa (jf. forespaa). Christus
har forudsagt mange Ting, som ere siden
fuldbyrdede; Mahomed har intet forud-
STpaaet. Holb.Hh.ll.101. *jeg med Vished

|

20 Kan forudspaae din Lykke. RiberL.134.
Forudsætning, en. [if(oru3|Sædneix]

fit. -er. {næppe fer midten af 18. aarh.; vbs.

til forudsætte; jf. ty. voraussetzung)
1) (især tS) <i/ forudsætte 1: antagelse.

en Liighed finder Sted, som ikke kan be-
gribes uden Forudsætning af en udvortes
Sammenhæng. PMøll.(1848).lV.2L D&H.
nu især i forb. under den forudsæt-
ning, at . ., hvis, ell. under forudsæt-

3oning af, at . ., paa betingelse af, (han
ved ikke) om han, under den Forudsæt-
ning, at man er belavet paa hans Be-
drageri, lader som om han vil have Det
troet, hvilket man netop ikke vil have
troet. PMøll.(1848).'V.189. Ludv. \\ mere kon-

kr., om de ved antagelsen osv. opsiaaede tanke-

rækker (meninger, anskuelser); ofte m. over-

gang til bet. 2 og 3. En dunkel Forudsæt-
ning om en fjærn Mulighed af et Afslag

40 (o: paa et frieri) . . lod ham vente, til den
Stund kom, da Frugten af sig selv vilde

falde i hans Skjød. Schand.SB.165. især (of-

test i flt., m. overgang til bet. Z) om antagel-

ser, anskuelser, der betinger ens handlemaade
(i et givet tilfælde); især i forb. m. under.
Den Omstændighed, at en Retshandel er

afsluttet under urigtige . . Forudsætninger.
SaUVlIl.547. bristende forudsætnin-
ger, se briste 2.2. stiltiende forudsæt-

soning, se stiltiende.

2) (især filos. og mat.) hvad man gaar tid

fra ved en tankeudvikling, en bevisførelse.

2.1) paastand, der ikhe kræver bevis; ak-
siom; grundsætning; postulat. De For-
udsætninger, hvorpaa Euklid bygger Geo-
metrien, maa søges i de Definitioner, Po-
stulater og Axiomer, som staa i Spidsen af

hans forskjellige Bøger. HGZeuthen.Mathe-
matikens Hist. (1893-1903). 1. 100. Pol. 'Vu

60 1922. 9.sp.2. II
(især filos.) i logikken: om de

(to) forsætninger, hvoraf slutningen (konklu-

sionen) drages; præmis(se). af hine Forud-
sætninger slutter han strax videre. Mynst.

BIS.1.296. (Holberg) fordrer Kvinden fuldt

sideordnet med Manden, og det med en
Følgestrenghed ud fra Forudsætninger,



1057 forudsætning^slas fomdsaette 1068

han betragter som givne. Brandes. 1. 116.
Slutsætningen (KonMusionen) skal svare
til Forudsætningerne (Præmisserne)Jø/fd.
Logik.'dO. jf. : (bladet) gjør Slutninger uden
al Forudsætning, Beskyldninger uden al

Grund. Ejort.NBl.lO. 2.2) (nu sj.) (Uerejscet-

ning, som man tiden at kunne bevise foreløbig
gaar ud fra som værende sand; hypotese.
vAph.(1759). Ofte er man ei i Stand til at
angive de Naturlove, efter hvilke een eller lo NA.43.
anden Naturbegivenhed retter sig; og da
maae man tage sin Tilflugt til Forudsæt-
ninger (Hypotheser). AWHauch. (1799). 2.
VSO. At gaae ud fra en selvdannet For-
udsætning, og ende med Kiendsgiernin-
ger. MO.

3) til forudsætte 2; især (mere konkr.) om
hvad der forudsættes, for at noget kan finde
sted, eksistere olgn.: betingelse ell. om-

løse Mennesker, formelige som Vox under
nye Sandhedslæreres Hænder, det Fæno-
men kenderHistorien ikkeJ^PJacobs.Manes.
1.10. H spec: som er uden forkundskaber.
foruden de Lærde og Almentdannede vil

nu endogsaa de rent Forudsætningsløse
Uge tU Børnene (o: igennem Troels-Lunds
„Dagligt Liv i Norden") have Adgang tU
det Liv, vore Forfædre levede. JFJen«.

vis, adv. [2.2] (nu næppe br.) hy-
potetisk, (han) modsiger (kun et) af vore
Argumenter, og det endda kun efter for-
udsætningsviis at have underlagt vore
Ord en falsk Fortolkning. Dagbl^^hlSSdJ.
spJ2.

forudsætte, r. [if(oru9|Sæda] præf.
•satte; part. -sat vbs. f -else (Ew. 17.25)
ell. -nln^ (s. d.). {næppe før midten af 18.
aarh.; jf. ty. voraussetzen ; sml. sætte forud

stændighed, der ligger til grund for, mu- 20 «• forud 3) 1) (jf. Forudsætning 1; især W)
liggør et forhold; grundlag; basis. Chri-
stendommen svarer til Syndsbevidsthedens
Virkelighed som Forudsætning. Kierk.EP.
V.59. ifølge Digtets Forudsætning (Bran-
des.DD.222 : FictionJ formaar hin uhygge-
lige Ravn . . kun at sige dette ene men-
neskelige Ord. Brandes.ll.49. det synes,
som om der desuagtet i deres Samliv paa
denne Tid af og til har fundet en Til-
nærmelse Sted og eksisteret ydre Om-
gangsformer, der under andre Forudsæt-
ninger vUde have været Udtryk for fuld
Harmoni. TroelsL.BSJII.149. San Pietro's
Kuppel (er) skønnere end dens to For-
udsætninger, Pantheons Kuppel og Santa
Maria del Yiore's. Brandes.MB. 2. have
noget til forudsætning, d. s. s. forud-
sætte 2. Scholasticismen har Dogmets Ud-
foldelse tn en væsentlig afsluttet Heelhed
til Forudsætning. ^røc/iner.ry.i8. Grund-
loven har aabenbart alene en Folkerepræ-
sentation til Forudsætning, yor^iana. "/s
190o.l.sp.3.

II
især i flt., om (tilstedeværelsen

af) gode ell. daarlige muligheder (evner olgn.)

hos en person; i forb. som have (ell. mangle)
forudsætninger (for noget) olgn., have
(ell. mangle) betingelser (for noget). Spørgs-
maal, til hvis Behandling han manglede
Forudsætninger. RSchmidt.MD. 129^ (præ

om person: gaa ud fra, antage som givet,
at noget eksisterer ell. forholder sig paa en
vis maade. da jeg haaber, at De, min beste
Ven, altid forudsætte hos mig den øm-
meste Agt og Kiærlighed for Dem og
Deres, vu jeg intet videre tale herom.
Ew.Vin.25. Nogen Følelse for det Gode
iomås3i\tevi)iosY,nh\eT.Mynst.Tale.(1842).
9. At forudsætte Noget er . . at lade sig

30 Noget give, at antage det for et Givet.
EasmNiels.CrJ.64. man er berettiget til at
forudsætte, at alle sikkerhedsforanstalt-
ninger er trufne

i
m. obj. og præd.: Vi forud-

sætte vore Læsere fortrolige med Evangeli-
sternes Fortællinger. Mynst.Bispepr (1852).
4. i denne ligning forudsættes de to stør-

relser bekendt i

|| (jf. Forudsætning 2^)
t foreløbig antage som bevist; opstille som
hypotese. vAph.(1759). Leth.(1800). H part.

40 forudsat brugt som en slags præp.: under
forudsætning af. her var ifølge Sagens
Natur — lige Viljekraft hos begge forud-
sat — hendes Stilling, Lyssynets, den stær-
keste.rroekX.£SJ/J.55i. Selmar.UOl. anv.
som betingelses-konj., især i forb. »n. at: hvis
man gaar ud fra, antager som givet, at . .;

under forudsætning af, at . .; antaget, at . .

Forudsat nu, at (Baggesen) og Oeh. har
været virkelige Magter, da bliver det først

dikener) gjorde intet som helst Indtryk 50 Umagen værd at spørge, hvad der er dem
ime\[em?Gmndtv.Tjdv.ni.609.Ahtak,PoTt-paa mig. Jeg savnede enhver Forudsæt-

ning for Forstaaelse. AndNx.DB.107. fra
Ophold i Sydamerika har (han) Forud-
sætninger for at kunne bedømme Emi-
grations-Proj ekter. BerlTid.^hol922.M.2.8p.
2. spec. (i flt.): forkundskaber, en Elevskare
. . uden sproglige Forudsætninger. FrPoul-
sen.M.B.l.Forord.

(9 forudsætnings-les, adj. [3] som

vin; det var ikke det værste Indfald af

Dem, forudsat at Vinen er goå.Drachm.
T.21. Ludv. 2) m.tings-subj.: ikke kunne
eksistere ell. tænkes uden tilstedeværelsen af
en ell. anden betingelse; være betinget af;
bero paa; afhænge af. Hvorved var han
paanye blevet saa høflig? Dette synes at

forudsætte, at min Broder mig uafvidende
ikke har noget at danne sig efter, bygge vi- 60 havde aabenbaret ham det hele Sammen-
dere paa (og derved muligvis blive hildet af).
(Hegel) fik Verden tU at studse over den
store Tanke, Philosophiens forudsætnings-
løse Begjnden.Kierk.IV.350. den saakaldte
rene og forudsætningsløse Videnskab.J/arf.
Dogm.4. nye Mennesker, forudsætnings-

hæng. JEtt'.FJJJ..34. (efterabelysten) synes
altid at forudsætte en TilbøieUghed hos
Menneskene . . til at synes bedre om andre
end om sig selv. smst.VI.108. den comiske
Digtekunst forudsætter de andre Digtarter.
HeibJ'rosJII.118. han har hengivet sig til

T. BcatiTkt *o/4 192S 67
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Eksesser af alle mulige Slags . . hvad for-

udsætter det ikke for TUbøjeligheder. JP
Jae.II.304. 3) \ bestemme forud. *Den
nærmer sig, den Time forudsat,

|
Da al

min Sorg jeg sige skal god Nat (o: da jeg

skal dø). Qrundtv.SS.IV.426.
forad-tag^e, v. [2] [-|ta<')qa] vhs. -else

(s. d.). (sj.) tage i forvejen, som forskud. *Her
drikker Officeren op i Viin

|
Den næste

Maaneds forudtagne Gage. PalM.1.109. || i'o

anticipere; foregribe. vAph.(1759).-tB,geil»e,
en. [-(ta'Wqalsa] vbs.til -tage; spec. (mods.
Forudhold) J^ det forhold, at en ell. flere

toner, der hører til den følgende akkord, alle-

rede indtræffer paa den foregaaende; (nu
oftest :) anticipation. MusikL.(1801).86. Qeb.
MusK.58. -tilværelse, en. [2.i] (især

relig.) tidligere tilværelse; forliv (1); præ-
ekststens. (i Heibergs „De Nygifte" findes)

en skøn og sindrig Benyttelse af Forud- ^
tilværelsen. Brandes.7F.335. Messias (frem-
stilles) som et himmelsk Væsen, der fra

før Skabelsen har haft Forudtilværelse
hos Guå. DTidsskr. 1906.387. -nnders«-
felse, en. [2.i] (især jur., 1. br.) d. s. s.

orundersøgelse. et fortræffeligt Værk om
Forudundersøgelse i Kriminalsager. Rosen-
krantz.AS.il. CP -vide, v. [-jVrWåa] (nu sj.

uden for præs. part. og som vbs.) vide (noget)

forud; ogs.:forudse (jf. foTeyide).vAph.(l 759). 30

Det er et af Lægevidenskabens vigtigste
Maal, det at kunne forudvide, hvad der vil

skee i Sygdommen. OLBang.Tale.(18åO).4.
Sjælene hilse hinanden som et Bekjendt-
skab fra en fordums Tilværelse eller i en
Forudviden af en tilkommende. Gylb.XI.
117. Nu syntes han, at han havde forudvidst
åit. EBrand.UB.98. efter Guds bestemte
Raadslutning og Forudviden (Chr.VI: fore-

vidende; 1819: Forsyn^ var (Jesus) bleven 40

iorxsL2idLt.ApG.2.23(1907). i part. forudvi-
dende: vAph.(1759). havde jeg været
forudvidende om hans Tale . . saa havde
jeg forbudet ham at tale. Kierk.VI.49. MO.
D&H. -vidende, et. (nu næppe br.) vi-

dende (jf. Forevidende, I. Forvidende^. det
nys nævnte Værk . . er forfattet, trykt og
udgivet . . aldeles uden mit Forudvidende.
Bagges.L.I.xxxir. -viden-bed, en. [-|Vi'-

fl(8)n|he'9] (",//[. -vidende w. -vide; nu oZm.; 50

Forudviden; især relig.) det at vide noget

forud; evne til at kunne forudse noget (jf.
Forvidenhed 1). tilkommende Tings ufeyl-

bare Forudvidenhed (kan ikke) tilkomme
nogen anden, end (gud). Eilsch.PhilBrev.

231. længe havde han (o: Tyge Brahe)
forundret sig over de Stiernekyndiges
Forudvidenhed. Wand.Mindesm.1.424. Jeg
har flere Gange havt mine Anelser og
en egen Forudvidenhed ved høitidelige 60

Leiligheder. Gylb.XII.83. disse Ting ere
mi^ sagte efter min Forudvidenhed (Chr.
VI: forvidenhed;. Jud.11.20.
foralejiige, v. [f(oru'lai'li(q)8] -ede.

{af VI. for- 5 og ulejlige; nu sj., næsten
kun foræld.) 1) gøre ulejlighed; ulejlige.

de mange Ansøgninger, de vilde blive for-
uleiligede med. Stampe.II.18. jeg fandt det
grusomt at have foruleiliget den arme
Mand saa længe uden Giengiæld. Bao^es.
DV.IX.83. Undskyld mig . . atJeg for-
uleiliger Dem saa tiåligllng.EF.lI.llO.
refl. : „De maa . . tillade mig at sende min
Maler hid, forDem at lade afkontrofeye."—
„lad ikke Deres Maler forulejlige sig." FA
Heib.US.421. 2) d. s. s. forulempe. Hvis hans
egen Dunstkreds ikke lunknede dette snev-
re Rum, skulde han ikke lidet foruleiliges
af Vinterens K\i\d.e.JSneed.I.258. Ifølge
denne Bekendelse forulejligedes hun i

Aaret 1597 meget af Djævelen. Han fulgte
hende mere end seks Uger og blev stedse
hos hende.TroelsL.VI.14. jf.: De Rystelser,
som denne Kanonade bevirkede i Victory,
foruleiligede saaledes Lord Nelson, at han
udraabte: „O, Victory, Victory, hvor du
foruroliger min stabels Hjerne!" ^rc^iw
Søvæsen.1.422.

03 fornlempe, v. [fcoru'læm'ta] -ede.

vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.

;

efter ty. verunglimpfen; jf. lempe. Ulem-
pe) tilføje overlast; volde ubehageligheder ell.

ulemper; fortrædige; nu især om lettere

krænkelser (oftest af aandelig art), der volder

uro og bekymring; plage; genere. Moth.
L119. Hans Majests Undersaatter blefve
med Arrest og anden Overlast forulem-
pede. Skw^e.C/jrlF.iO^S. *Vil dig Nabo-
Folk med Krig

|
Atter forulæmpe

; | Du .

.

i mig
I

Altid har en Kæmpe. Grundtv.Bjow.
164. (jeg) har altid været bange for at over-
rende de parisiske literære Personligheder,
som altid har travlt og sikkert forulempes
af Besøgende. Schand.O.II.280. VilhThoms.

Afh.1.236 (se u. forurolige l.\). (hun und-
gik ikke) en lille Omfavnelse af Justits-

raadinden, der gik omkring og forulem-
pede sine Medmennesker med en over-
dreven Trang til at vise Kærlighed. Pont.
SM.46. De begyndte at forulempe hende
ved kaade TUraab. KMich.HE.15. O For-
nlempelse ell. (sj.) Fornlempning,
en. flt. -{e)r. vbs. til forulempe; ogs. (mere
konkr.) om den enkelte handhng ell. tilstand.

Forulempelse: Moth.L120. (han) mente,
jeg var kommen til Verden alene til hans
personlige Forulempelse. RSchmidt.SS.39.
engang havde (han) Tandpine, den eneste
Forulempelse, han nogensinde vidstes at

have liåt.Budde. TreSmaafortællinger.(1881).
194. Æren anerkjendes . . ikke blot at

være retsbeskyttet mod egentlige Forulem-
pelser, men ogsaa i en vis Udstrækning
mod blotte Fredsforstyrrelser. Goos.I.193.

Manden brøler højt, bragt til Raseri over
en slig Forulempning. t7FJens.rZ.37.

forulmet^part. adj. {af\I. for- 6.2 ogjy.
olm, oln, trøsket, raadden (nt. ulm, olm, hty.

olm, trøske), jf. nt. verulmed (hty. verolmt);
forst., nu næppe br.) om træ, hvis ved er

omdannet til muldstoffer: formuld (n)et;
trøsket; frønnet. Ved nærmere Under-
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I

søgelse (o: af en feddet eg) viste det sig,

at der ikke var nogen Pælerod, samt at

der i Hulningen, som fandtes midt i Stø-

det, var endel sortagtig Jord, som aldeles

lignede et forulmet Stød. CVaupeU.SJ.7.
forulykke, v. [fcnru'løga] -ede ell. f

-te (OeconT.VIL73). vbs. f -else (Skibenes
Forulykkelser. GramMreve.267. Slange.Chr
IV.1398). 07-«e«y<i- forulykkeise; efter ty.

verungliicken; a/Ulykke) \) \ trans.: brin-

ge ulykke over; tilintetgøre; ødelægge,

(jf. bet. 2) ipass.: strandede Skibe, hvilcke
faae dage tilforn af stormen vare forulyc-

'ket. JJuel. 30. dersom Kiøberen selv er
aarsag til . . Forhaling, og forsømmer at

føre de kiøbte Sager til sig, da om de
imidlertid blive forulykkede (o: bortkom-
mer), er det hans Forliis, omendskiønt de
endnu ere udi Sælgerens Hænder. Holb.NF.
1.201. H bringe (et foretagende) til at stran-

de, mislykkes; ødelægge. *En Storm den sam-
me Nat

I
Hans Rejse forulykker,

|
I Tov

og Takkel griber fat | Og slaar hans Skib
i Stykker. ^ate/.^ii. 2) t pass. forulykkes
brugt som dep., eU. (nu kun) i aktiv brugt
intr. (jf.: „Vore Blade begynde nu ogsaa
at sige: Samme Nat forulykkede Skibet,
Manden." imn.^. 2.1) (9 om person: om-
komme ved en ulykke; om skib: forlise;
aaa under (jf: „bruges vel helst om
Ulykker til Søes? Men Ordet er overho-
vedet ikke ret trængt igjennem." Levin.).

Dommerne (skal) flittig overveje . . om
paa Skib og Gods var begæret Forsikkring,
efterat Ejermanden fuldkommelig viste, at

det var forulykket. DL.4—6—9 (jf. bet. 1).

^hvorfor rejser i heller icke lige til Vands
omkring Skaven igiennem Categat, saa spa-
rede i en hob Penge derved." — „Det er
sant; men vi kunde for-ulyckes paa Vejen."
SolbJ.lJ.1.2. For ikke at støde an (o: med
baaden) og forulykkes imod en af de frem-
ragende store Stene i den bælmørke, dybe
Kanal, tændte Munken en lille Blændlygte.
CBemh.IV.114. Hvis min Kone og min
Svigermoder forulykke ved samme Skib-
brud. VortHj.III3.124. H (nu sj.) komme en
ulykke til; komme til skade. Han forulykke-
des underveis, og brækkede sit ene Been.
VSO. H ^aH. forulykket brugt som adj.

dersom det forulykkede Skib strander heelt,

da skaffe Biergerne . . i Land, hvad mueligt
er. Forordn.^ytl703.§17. D&E. om person:
Fanum.243. jf.: Der plaskede noget Tungt
bag ved de to Forulykkede (o: druknende,
som imidlertid bliver reddet). Schand.AE.235.
2wi) (nu kun spøg.) overf.; om forehavende,
plan olgn.: faa et daarligt eU. uheldigt ud-
fald; mislykkes. Saa kjert det er Indsen-
deren af Nærværende, at man paa en for-

nuftig Maade paaanker Fejl ved det Offent-
liges Bestyrelse . . saa ubehageligt er det,

naar slig Dadel saa aldeles forulykker. Po-
Utievennend798/99.690. Det Anlæg forulyk-
kedes for ham. VSO. MO. (sj.) om person

:

faa ell. have en krank skæbne; komme galt

af sted. Det er dog mærkeligt, at vore
hidtilværende Angribere forulykkes alle-

rede i Stavelsemaalet. Hei6J*ros.F.567.
||

«tt næsten kun i part. forulykket brugt
som adj. *Det Haar var nok til at fælde
Stykket, |

Hvis hele Frisur er lidt forulyk-
ket (o: som i det hele er mislykket). Bagges.
1.265. Hendes Blindhed var dog ikke det
første Stød i hendes Liv. En forulykket

10 Forlovelse gik i Forveien. SibbJI.192. om
person: som har haft en krank skæbne; ha-
vareret; mislykket. Min Verdens haarde
Skiebne har nok bøiet mig til at have
Medlidenhed med andre Forulykkede.
OeconT.II.53. forulykkede Personer, som
due til ingen Ting, vanke omkring paa
Bøygden og agere Skolemestere.PjNSKotv
gaard.BJ.05. et forulykket Geni. D<fe^.

GJ Forum, et. ['foTom] flt. (sj.) -er

ia (Bang.K.5) eU. (m. lat. form) fora (Holb.
EpJ.62. Meyer.), (fra lat. forum, torv (hvor
bl. a. retsforhandlinger holdtes]) egl. (jur.):

domstol, for hvilken den sagsøgtes sag i første

instans indbringes; værneting. *En Krigs
Ræt over ham med Billighed bør gaa,

|

Det nu hans Forum er, nu maa hånd der-
for staa.nolb.Paars.63. (de) skulde være
forbundne til, at renuncere paa deres Vær-
neting, og lade sig afhøre for det forum,

30 den Skyldige sorterede under. StampeJI.
166. Sal.*VIII.548. overf.: Holb.Ep.1.62.
Han forstod nu ogsaa den Appel fra Vi-
denskabens strænge Domstol ind for Kun-
stens Forum, hvormed Georg Brandes
havde endt . . sit store, tendentiøse Værk.
Jørg.IlJ220. (de) mange overraskende Ud-
talelser, som han (o : Wilh. II) rettede snart
til sit Folk snart til det videste Forum.
Tilsk.1920.IlJ8. | det rette forum (for

40 noget) olgn., især overf. : det sted, hvor noget
egentlig bør behandles eU. harer hjemme, 'mand
skulde dem ej trecke

| Fra Hovedvagten
hvor det rette Forum var. HolbJPaars.306.
Professor L. . . har bragt Sagen for dens
rette toramJFædrelJ844.spJ3907. (dagspres-
sen er ikke) det rette Forum for en Dis-
kussion af denne Art (o: om oprettelse af
et nyt professorat).NatTid.''fiil920.Aft.3.sp.3.

forunde« v. [fcor'on'a; 1. br. -'un'aj præt.
50 -te; part. -t ell. (nu 1. br.) -et (H.olb.Ueltind.

IIJ205. OehlA.llO. GylbJ.146). vbs. (nu
næppe br.) -else (vAph.(1759). VSO. Cit.

1819.(ADJørg.GZ.218)). (glda. d. s. (i bet.

1); dannet af unde; jf. mnt. vorgunnen
(hty. vergonnen^, misunde, unde; sml. For-
gunst) t) (nu kun dial.) misunde. MDL.
Feilb. 2) (nu især højtia. (ell. emb), jf. dog
FeUb.) især om gud (forsynet), en fyrstelig

person, en overordnet: tildele en gunstbevis-

M nina (naadegave, privilegium olgn.); benaade
med en gunst; unde; skænke. Jeg mær-
ker, at I vil misbruge de forundte Gaver,
og at I henfalder til Hovmod og Misun-
delse, som er ingen dydig Mands Charac-
teer. Holb.PlutJilJ2. Naar Actionen er til

Ende, og Gud den Allerhøjeste haver for-

«?•



1063 forunderlig fornndre 106é

undet Seier.Sø1(rigsA.(1753).§733. \\ især

m. hensobj. (f til. Gram.Breve.108. Slange.

ChrIV.1026). (dronningen ophævede) den
Protection, som hun hidindtil havde for-

undet Corfitz Uhlfeld. Holb.Heltind.IL305.

den Polske saavelsom Venetianske Am-
bassadeur fortrøde og klagede derpaa,

ja indgafve deres skriftlige Besværinger
over sug Fortrin og Ofversæde, som blef

forundt til den Danske. Slange.ChrIV.1031.
Vil De forunde mig nogen Tid til at be-
tænke mig i. PAHeih.TJS.471. Slotsgartne-

rens Søn blev saaledes forundt Adgang.
Blich.II.604. Eder er det forundt (Chr.VI:
skenketj, for Christi Skyld, ikke alene at

troe paa ham, men og at lide for hans
Skyld. Phil.1.29. hvad er herligere for El-
skende end at der forundes dem en lang
Tid at være hos hmanåen. Kierk.VII.193.

Moth.U62. Mængden, som jo ingen Nøgle
havde til hine Forunderligheder i Opfør-
sel, udledede dem fra de sletteste Eigen-
ska.heT.Brandes.II.292.

|| konkr.: underlig
ting. De betragtede nøie alle disse For-
underligheder. VSO.
For-nnderisoselse, en. [V.2.i] spec,

(jur.): den af en dommer foretagne forbere-
dende undersøgelse af en kriminalsag, hvor-

10 ved materialet tilrettelægges for en senere paa-
dømmelse (jf. Forudundersøgelsej. ved et-
hvert optænkeligt Lovtrækkeri lod man
Varetægtsarresten og Forundersøgelsen
strække sig ud over et halvt Aar.Brandes.
VII.415. LovNr.90'ytl916.§686.
forundre, v. [for'on'dra ; 1. br. -'un'dra

(jf.Tilsk.1908.199)] jf forundring. JETøys^r.

ÅG.185. -ede; imp. (sj.) forundr (jf. Mikkels.

Sprogl.209)ell.-e (Præd.5.7. Eauch.III.190).
det (har) behaget Hans Ma\estæt Kongen ^vbs.-ing (s. d.). {glda.d.s. (Brandt.LB.206);

at forunde Toldassistent . . N. N. aller-

højeste Udnævnelse i Toldvæsenets 4de
Lønningsklasse. BerlTid."hl906.M.2.sp.2.
forunderlig:, adj. [fmr'on'arli, 1. br.

-'un'arlij adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Moth.
V62. VSO.). {ænyd.d.s.ell.toTundTelig; til

forundre) 1) (især iD) til forundre l.i (og

2): som er egnet til at forundre sig over;

mærkværdig; mærkelig; besynderlig;
underlig, (da) saadanne Skrifter strøm-
meviis fremkomme, som have tU Hensigt,
at omstyrte Christendom . . Saa kan det
heller ikke være forunderligt, ifald det
Onde griber om sig. Balle.Bib.Lxi. Lidt
efter fik man Øje paa hans Kone og hans

famle Svigerforældre, — det var forun-
erligt, det var egenlig meget underligt,

at de kunde have Lyst til at være til Stede.
JakKnu.In.201. m. overgang til bet. 2: Det

dannet af undre efter mnt. vorwundern
(hty. verwundern^; især O)

t) føle stærk forbavselse ell. overraskelse

(over noget). 1.1) have en følelse af, at noget
er besynderligt ell. afvigende fra det almin-
delige; blive forbavset ell. overrasket;
undre sig.

|| f uden refl. pron. SorøSamL
1.118. isæriudtr.somået er at forundre,.
man maa undre sig over det; det er under-

30 ligt. saasom det er een af (kongens) største

Bedrifter, saa er det dismeere at forundre,,

at vore Danske Skribentere lidet eller intet
have talet derom. Holb.DH.I.142. sa.Hh.IL
537.

II refl.: undre sig; især i forb. m. over
ell. (nu kun dial.) paa (Slange.ChrIV.llll.
Grundtv.SS.I.127. Esp.498). der Disciplene
saae det, forundrede de sig. Matth.21.20.
de forundrede sig saare paa (1907 :hle've

slagne af Forundring over^ hans Lærdom^
er forunderligt at høre Herren tale Latin, 40 Marc.1.22. jeg har været i Paradiis, og
thi jeg kand sværge paa, at Taarene staar

mig i Øynene, naar jeg tencker derpaa.
Holb.Kandst.V.2. *Forunderlige Taarne

|
I

Nord og Syd man saae,
|
Af stærke Piller

\ia.a.me.Heib.Poet.IX.6. som adv.: Gustaff
Adolphs Fremgang var forunderlig stor.

Slange. ChrlV. 746. denne Bog . . syntes
ham saa forunderligt at beskrive hans egen
Sjælstilstand. Powf.LP.FI7.i5i. || som af-
viger fra det normale ved størrelse, styrke-

fradolgn.: mærkværdig stor; usædvan-
ig. *Éy, saa lad dig intet trykke,

|
Sula-

mith! paa denne Jord,
|
Efterdi den er

saa stor,
|
Ja forunderlig din Lykke..6rors.

298. jeg har en forunderlig Længsel efter

Byen. TBaden.Suppl.33. e. br. 2) f til for-

undre 1.2: som vækker beundring; beun-
dringsværdig; underfuld; vidunder-
lig, herre! du er fc^runderlig (iSlTi : beun

seet de Ting, som du skal forundre dig
over at høre. Holb.Jep.IV.2. *Han tit for-

undred sig paa dem, | Som, for at tjene
Landet, | Saa godt som gaar fra Huus og
Ji\em. Falst.21. Gylb.I.108. jeg forundrede
mig over at se, hvor daarligt han gik

j

t jf. 1.28: det er ikke at forundre sig over^
Moth.TJ62. (jf.Yornnåringssiol; spøg.:) have
at udsætte (paa noget); kritisere. Kierk.XIII.

50 28. saa længe Villaen ligger utilsløret for

alles Blikke, medens Haven endnu ikke
er udviklet, er den ligesom sat paa „For-
undringsstolen" — og det vil da være hel-

digt, om der ikke er for meget, som man
kan „forundre sig" over. VortHj.IV2.178.

1.2) t beundre. Lad . . Grækerne synge
og forundre disse store Digtere. OGuldb..

VH.I.1044. refl., i forb. w. over: (de) for-

undre sig over (1819: ansee med Beun-
dringsværdig^, og dit ansigt er fuldt af 60 dringj personer for nyttes skyld. Judas.M
megen gunst. St.tEsth.l5.12(Chr.VI). store
og forunderlige (1907: vidunderlige^ ere
dine Gierninger, Herre. Aab.15.3. Sandelig
Naturen er uendelig forunderlig i sine
Gierninger. Ruge.FT.20. CP Fornnder-
lig^-hea, en. [1] (1. br.) besynderlighed (2).

(Chr.VI). vAph.(1759).

2) fremkalde en følelse af forbavselse, over-

raskelse (hos en); undre. Hvad der mest
forundrer ved Rythmen, er at første og
tredie Linie saa bestemt danne en Mod-
sætning til anden og fjerde Linie. JoA*
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Steenstr.VoreFolkeviser.(1891).117. hans op-
førsel forandrede mig meget • m. det som
{formelt) subj.: Moth.U62. Det skal forun-
dre mig, om det gaaer an paa den Maade.
VSO. Det vil maaskee dog forundre Dem
DU pludselig at modtage et Brev fra den,

der vel længst for Dem var død. Eierk.

III.223. det kan ikke forundre, at han
har sagt nej til saa usselt et tilbud <

||

(nu 1. br.) i pass. vAph.(17o9). Jeg forun-
dres (nu alm.: forundrer mig; bliver .

.

forundret^ aldeles ikke derover. YSO. MO.
Il nu især i part. forundret brugt som adj.

Det er noget, som Folk maa blive forun-
drede over at høre. VSO. (han) vendte sig

halvt om mod den Talende, og saae ham
forundret, men dristig ind i Ansigtet. Blich.

(1920).X.131. *Pigerne, der sky holdt sig

i Skjul,
I

titted forundrede. RørdJHJ.250

. . saa god (opdragelse) at hun var Græ-
kernes Yorvindiing.OGuldb.VH:J2.751. Odd
gad ikke staae der til Forundring opreist
mellem alle de Knælende. Oeh.l.ØS.296. H
(sj.) ytring, bemoRrkning, der udtrykker for-

undring over (især: kritik af) noget, (jeg)

forargede udentvivl . . ved mine Lovtaler
over Londons Travlhed, og mine mange
Forundringer over Engellændernes Lige-

10 gyldighed for deres egne literaire Skatte.

Grunatv.E.53. (den, der sidder paa forun-
dringsstolen) skal gætte, hvem der har frem-
sat . . de enkelte „forundringer'*. Feilb. (u.

forundringsstolj. 2) f til forundre 1.2 : d. s. s.

Beundring 1. Eolb.Skiemt.D2': Det ypper-
ligste af hans Skrifter . . som vi endnu
med Forundring læse. sa.Kh.365. mange
saae paa (malenet) med Forundring, som
eet af de beste R. havde giort. Gram.Breve.

*hun hæved forundrede Blikke. TomKrist. 20 178. Eilsch.PhilBrev.xx. vAph.(1759). For-
Fåfuglefjeren.(1922).104

t Fomnarer, en. iscer tU forundre
1.2: beundrer, (hans poesis) Elskere og
Forundrere, Gram. (Bording. I.b2r). vAph.
(1759). Forundring, en. flt.(nu næppe
br. i rigsspr.) -er (Moth.U62. Oehl.HY.186.

jf. u. bet. 1 slutn.). {ænyd. for(v)undring;
vbs. til forundre; jf. ty. verwunderung) t)

til forundre I.1 (og 2): det at forundre sig

ell. blive forundret; følelse (tilstand) af for-
bavselse, overraskelse olgn.; undren;
især i forb. m. over ell. f objektiv gtn.
(Høysg.S.191). jeg forundrede mig, der
jeg saae hende, med en stor Forundring.
Aab.17.6. Nogle stode i Forundring over
denne usædvanlige Hændelse, og spaaede
om Byens totale Undergang. Overs.afHolb
Levned.217. Forundring er Erkjendelsens
Udgangspunkt. Kierk. V1.325. Overvældet

undrings-, t ssgr., hvor intet andet be

mærkes, af Forundring 1. -fuld, adj. 1)

[1] (nu næppe br.) forundret; undrende, da
udraaber jeg Forundrings-fuld, at Epicurus
forestiller sig sine Guder meget barnag-
tig. £ttecA.P/aZAis<.34. 'En staflcels Mand,
i høien Alder blind . . | Foer ikke vild,

ja snubled' ikke. | Det saae forundrings-
fuld en lille Dreng. Tode.I.157. 2) f [2]

io 2.1) som nærer beundring (1) ; beundrende.
Poeter, som Efterslægten stedse maa bære
forundringsfuld Høyagtelse tor.Eilsch.Brev.

28. vAph.(1759). 2^) som rækker beundring

(1); beundringsværdig ; underfuld. Skaberens
kierlige Omsorg for sine Kreature, og de
forundringsfulde Virkninger af hans Viis-

dom og A\ma.gt.JSneed.I.130. -gred, en.

(kog.) slags grød, hvis navn antagelig hid-

rører fra, at den i forhold til de ved tilbe

af Forundring, Forbavselse, Glæde træder 40 redningen anvendte ingredienser giver en for-

hån, uvilkaarlig et Skridt tilbage. ZakNiels.
Ki.lå6. det skete, da Jesus havde fuldendt
disse Ord, vare Skarerne slagne af For-
undring over (1819: forundrede Folket
sig saare paa^ hans Lære. Matth.7.28(1907).
til nogens forundring (ell. forundring
for nogenj, saa at nogen forundrer sig. Han
kom tu Byen med Postvognen en Dag og
havde til alles Forundring et lille Barn

bavsende stor portion og er ret velsmagende.
FrkJ.Kogeb.118. OrdbS. -leg, en. (sj.) le-

gen „at sidde paa forundringsstolen". D&H.
jf.: (sandhedens tjenere) have aldrig leget
Skjul med Mængden, for saa igjen at lege
Forundringslegen , naar de den sjeldne
Gang viste sig som Forundringens stud-
sende Gienstand. Kierk.X.3.35. smst.VIII.
414. t -pnnkt, en ell. et. (gram.) udraabs-

med sig. Han var nemlig ellers alene. 50 tegn (jf. -tegn 2). PSchulz.DS.92. CP -raab,
JVJens.EE.l. Buchh.UH.33. sætte ell. (nu
især) falde i forundring over (noget),

gøre ell. blive (meget) forundret over (noget);

t staa i forundring over (Overs.afHolb
LevnedJ217), være forundret over. Moth.U62.
jeg er falden i . . stor Forundring derover.
Pamela.I.360. En Hob Kurve, som syntes
at flytte sig paa et Par menneskelige Been,
satte mig i Forundring. Æm?.FJ.9. De kom

et. (jf. -udbrud, -udraabj. Ing.EF.VII.174.
ThomLa.EL.29. -stol, en. især i tidtr. sidde
paa forundringsstolen, betegnelse for
en selskabsleg, der bestaar i, at en person an-
bringes paa en stol i midten af kredsen, me-
dens en anden gaar rundt og hviskende spør-

ger de andre deltagere, hvad de forundrer
sig over hos vedk. , hvorefter de forsk, (ofte

til smaadrillerier benyttede) svar foi-elægges

alle ind i Spisestuen, hvor de faldt i For- 60 hovedpersonen, der da maa gætte, hvem de
undring over Violerne og de smaa Lam
per. Bang.B.43. Feilb. | (nu næppe br.) især

efter gen.: genstand for forundring (eU. m.
overgang til bet. 2: beundring). (ChrJV)
bliver den sildigste Verdens Forundring.
Suhm.L231. Sin Datter . . havde han givet

forsk, udtalelser skyldes (jf. -leg, Daarestol^.
Jeg maatte give Pant paa Pant . . Men
paa Forundringsstolen ventede mig dog
den haardeste Prøvelse. Blich.(1846).III.
79. Aftenen endtes med Ordsprogsleg og
„Forundringsstol". HC.and.il 7:79. LegebJ,
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b.ll. Feilb. jf.: *Da sætte vi os om For-
undringens Stol . .

I
Og undrer os over

fordærvede Skik.0ehl.LJ.231.
||
(især spøg.)

i sammenligninger og billedl.: sidde (ell. staa)

paa en udsat plads; være skive for (alles)

Kritik; være udsat for alles blikke (jf. Be-
undringsstol^. CBernh.YI.163. som om jeg
var kommen til at sidde paa Forundrings-
stolen, og de Liberale . . traadte frem for

at sige, hvad de forundrede dem over.
Kierk.XIII.28. Paludan-Miiller . . levede
meget tilbagetrukket . . Han skulde for
sin egen Persons Vedkommende have sig
meget frabedt at sidde paa nogen Forun-
dringsstol. JLange.III.249. Brandes.II.480.

jf. \ : *de, som end sig højne over Muld,
|

Ej sidde længe paa Forundrings-Stolen
(o : skal snart dø). Grundtv.PS. VI.484. -tegn,
et. 1) (sj.) tegn paa forundring. MO. S&B.
2) t (gram.) udraabstegn (jf. -punkt/ J
Schaller.Indledn. til det hty.Sprog.(l?16).234.
vAph.(1764). CO -udbrud ell -udraab,
et. S&B. D&H. t -værd ell. (nu kun ar-

kais.) -værdig, adj. (f forundnng-. Graah.
BT.1.91). som man maa forundre sig over;

især til Forundring 2: beundringsværdig.
det (er) meest forundrings værd, at

denne saa store og tunge Bygnings Byrde
er sadt paa Pæle, uden nogen anden Fun-
åa.ment.Borrebye.TF.563. Suhm.II.85. VSO.
(u. -værdig), de tvende Marmor-Løver
fra Carthago ('erjforundringsværdige.
Luxd.Dagb.I.430. Sibb.I.112. den ganske
Ballet (dansede) forundringsværdige Danse.
Leop.EB.87.

CP forurene, v. [fmruire'na] (sj. for-

urenige. PoU^U1919.8.sp.l). -ede. vbs. -else

(D&K.) ell. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; efter

mnt. vorunreinen (jf. hty. verunreinigenj;
ordet, der ikke findes hos vAph.(1759), VSO.
og MO., synes først genopt. i nyere tid) gøre
uren. 1) i egl. bet. (jf. foraiense). Gevæ-
rerne . . ere blevne forurenede af Slam,
Støv og Fugtighed. Skyderegl.77. (det elek-

triske lys) forurener ikke Luften. VortEj.
111.41. (præsten) skræmmer Fuglene bort,

der truer med at forurene Templets For-
plads.FrPoulsen.OD.22. 2) overf.: besmitte
(1.2). den der lader Horer komme i Hier-
tet til at for-ureene sig. Høm.Moral.1.96.
Den gamle Malaj, der forleden i ubetvin-
gelig Nysgerrighed rørte ved mig med
en Finger og bagefter under Bøn tvæt-
tede det forurenede Lem i helligt Vand
lige for mine Øjne. JVJens.Sk.81. tp For-
urening, en. flt. -er. vbs. til forurene (1)

;

ogs. konkr., om forurenende stoffer ell. be-

standdele. SMich.B.76. At holde Luften i

vor Bolig frisk og fri for Forureninger er
. . en meget vigtig Opssive.VortHj.IIl.44.
Som Forureninger indeholder (raa saltsyre)

navnlig Svovlsyre, Svovlsyrling,Klor, Jærn.
VareL.''676.

forurense, v. [fcoru'rBu'sa] -ede. vbs.

-else (Larsen.) ell. -ning (KPont.Psychiatr.
11.50). (dannet i nyere tid efter forurene

a/" rense; fagl, 1. br.) d. s. s. forurene 1. Ko-
gjødningsbadet . . opløser den ubundne
Bejtse og Eddikesyren, som ellers let
kunde forurense Tøjet. OpfB.^VI.515. hvis
man . . indaander „Kulos", da er det .

.

let at mærke, at det ikke er muligt at
trække Vejret i et Værelse, hvis Luft er
stærkt forurenset dermed. OBloch.D.U.232.
O forurette, v. [fmru'rBda] (f foru-

lorettige. Holb.Eh.530. Graah. PT. IL 187.
Stampe.I.172). -ede. vbs. -else (s. d.). {glda.

foruræte ; dannet af Uret efter mnt. vorun-
rechten (ell. -rechtigenj) gøre, tilføje (en)
en uret; forfordele; krænke (nu især
om krænkelser af aandélig art, spec: for-
bigaaelse, tilsidesættelse olgn.). Foruretter
Tiendetageren nogen i Tiendens Opbørsel
i nogen lA.aade.DL.2—23—9. de som be-
give sig udi Krig med nogen, som de til-

20 lorn have forurettet og ikke villet forliige

sig med, holdes for at sætte all deres
Velfærd paa Spm. Holb.NF.(1728).IL82.
*Ham skeer sin Ret, der villig forurettes.

Bagges.Ep.422. det (bliver) aldrig i noget
Tilfælde nogen god og skjøn Handlmg
at forurette, fl^orre6J"J.^57. især i part. for-
urettet brugt som adj.: Dersom den For-
urettede . . naar hånd Sagen rejst haver,
enten lader den falde, eUer forliger sig

30 med sin Vederpart. DL.1—24—8. *Skænd
paa et Barn, og det straks forurettet sig

tTov. Drachm.PT.160. Utilfreds eller for-

urettet af Tilværelsen følte Ditte sig iøv-
vigtT^Hske.AndNx.DM.V.245. hun havde et

forurettet udtryk i ansigtet
j CP Foruret-

telse, en.(sj. FoTurettigelse. [Bagger].Digt-
ninger.(1836).146). flt. -r. (ænyd. d. s.; vbs.

til forurette) 1) egl.: det at forurette(s);

handling, hvorved man foruretter ell. foru-

40 rettes; krænkelse; uret (nu især: af aan-
délig art, spec: forbigaaelse, tilsidesættelse

olgnJ. Er den Skyldige af anden Stand
og Forurettelsen er skeet paa Landet, da
skal Herretsfogden være forpligtet strax

at holde Ting. DL.6—8—1L Holb.MTkr.
212. Den jydske Adelsmand Niels Ebbesen
. . var den, som hævnede de Fædrene-
landet tiUøiede Forurettelser. Wand.(Rahb.
LB.I.70). KierkJX.88. (Pausanias) havde

50 gjort sig skyldig i Forurettelser mod for-

skellige Enkeltmænd. ^oZ/cHtsf. I. 706. 2)

(vist ved sammenblanding af f uforrette,

forurette, og uforrettet, ikke udrettet, udført)

\ uefterrettelighed, den fremfarne tid

har ved ælde fortæret de monumenter,
som nok havde conservered os kundskab
om, hvorledes disse 3de løver før i det 12te

seculum udi de Danske Monarkers skiolde

have været tegnede, hvis ikke efterkom-

60 mernes skiødesløshed og forurettelse dem
havde fordervet og ioTkommet.Holb.DNB.
623. GJ Foruretter, en. (f Forurettere).

(1. br.). naar jeg . . hævner mig paa den,

der haver giort mig Uret, saa giør jeg jo

min Forurettere ingen \Jret.Eilsch.PhilBrev.

279. Biehl.Cerv.LF.II.141.vMe eller kunde
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foruretteren ikke gøre den beskadigede
ære god igen, da måtte hævn tU. Grønb.
LN.88.
fomro(e), v. {ænyd. d. s. (HuUfeldt.

Chr.II.sEi8t.(1596)J277j; dannet afWl.foT-
2.1 og uro (v.); foræld., sj.) d. s. s. forurolige,

som hans Embed giver ham stor Indtægt,
skal hun ikke lade sit kære Hiærte foru-

roes af hans bespottelige Ødselhed.JPJac.
1^01.
forurolige, v. [f(i)ru'ro'li(q)8] -ede. vbs.

•else (s. d.). {cenyd. d. 8.; dannet af VI. for-

6.2 og urolig; jf. fomro(e); sml. ty. beunruh-
igen) t) 03 gøre urolig; volde uro. 1.1)

gøre usikker, utryg (især ved krigersk

optræden, overfald olgn.). Kongen . . be-
mægtigede sig Danske undersaatters gods,
foruroligede Østersøen og ruinerede ne-

fotien (o: handelen). EolhS>NB.230. Fæ-
renelandets Sikkerhed foruroeligedes af

^arø\eTG.Wand.MindesmJ.277. Det er maa-
ske en af disse omstreifende Vagabonder,
som forurolige Egnen. £//arJ) 7.279. en
mængde små stammer, der hver især skøt-
tede sig selv, uden at forurolige deres
naboer, når de ikke selv blev forulæm-
i^Gåe.YilhThom8Afh.I.236. 1.2) forstyrre ens
sjælero; gøre (en) ængstelig, usikker i

sindet. I mange dage og aar skal I, som
ere trygge, foruroliges (1871: blive vlxo-

hse).Es.32.10(Chr.VI). Jeg skulde aldrig
bude mig ind, at noget Menniske i Ver-
den skulde have kundet for uroeUge mit
Sind saaledes. Holb.llJJV.2. Den blege og
skielvende Frygt foruroligede mig idelig.

Ew.YI.21. Noget, der ganske særlig for-

uroligede ham . . var den stadig klarere
Forstaaelse af . . at Kristendommen var
langt ældre end Kristus. FontXP.VIII.127.

II t refl.: ængste sig. vAph.(1759). % præs.
part. brugt som adj. (og adv.): ængstende.
foruroligende Rygter. Blich.(1920).X.139.
hendes Udseende (havde) tabt sig foruro-
ligende. PontXP.VII.124. uvejret rykkede
i foruroligende grad nærmere

i 2) f gøre
ulejlighed; besvære; genere, vil I for-

barme jer over mig, og arbeyde paa min
Befrielse, svær jeg jer til, at jeg herefter
(aldrig skal) foruroUge nogen med Dis-
puter meer.ÆToZi.Er. F.5. sa.MpS.277. VSO.
O Foruroligelse, en. flt. -r (MO.J. vbs.

til forurolige, især i bet. 1.2 : det at foruro-
lige eU. blive foruroliget; ogs. det at være,

føle sig urolig; uro; ængstetse. vAph.(1759).
VSO. Gjel.M.41. Bang.S.197.
forraage, v. [f(i)r'vå-'q8] (tidligere ogs.

skrevet -voge. CPEotheJNJ89). -ede. (glda.

foruoge (sig); jf.ty.verwachen, verwacht)

O (jf- VI. for- 2; nu iscer GJ, sml. dog Feilb.)

refl.: trætte ell. udmatte sig ved (natte-)

vaagen. Moih.Vll. *vaage tilmaade er let,

men at forvaage sig tungt. FGuldb. Den
store Stad.(1818). 99. Han har forvaaget sig
ved Læsning. "FSO. H "« næsten kun i part.

forvaaget brugt som adj,; om person: som
er træt af (længere tids) vaagen; ogs. om

udseende olgn.: som vidner om vaagen. Hav-
de jee endf kundet, havde jeg dog ei tor-

det lukke de forvogede Øine med nogen
Tryghed. CPRothe.JN.189. et forvaaget .

.

blegguultAvindsphysiognomie.Æa^fe.Titefc.
1791.205. 'jeg kom . . tilbage, | Forvaaget,
mat, foTknuvist.Bagges.SkB351. *l min Tan-
kes Net I Jeg, søvnig og forvaaget, | Ei
Rede finder Tet.WinthJV.224. et Selskab

10 af forvaagede og forsvirede Mænd og
KvmdeT.Drachm.VT.345. 2) (jf. VI. for- 3;
l.br.) m.h.t. tidsrum: tilbringe i vaagen til-

stand ell. med vaagen; gennemvaage. Da-

fen efter en saadan forvaaget Nat var
an ikke meget værd til sit Arbejde. And

Nx.PE.1.205.
forvaagen, adj. se forvoven.
For-Tagt, en. [^.1.2] (nu kun bibl. og

arkais., sj.) ii d. s. s. Forpost 2. Assyrernes
20 Forvagt mødte hende og grebe hende. Jud.
10J2. dend KæyserUge og Chur-Saxiske
Leyr stode ikke langt fra hinanden, saa
at paa begge Sider blefve udsendte Par-
thier, som For-Vagter. SZan^e.CArlF. 769.
Rist.LM.2. I (9 overf., om hvad der har en
særlig fremskudt stilling ell. beliggenhed. Dan-
mark . . var den Forvagt . . der med blo-
dige Pande maatte bøde for det Hele.
Bahb.TiUkJ.807.596.

30 t forvagte, v. -ede. {ænyd. forwacte;
fra mnt. vorwachten; besl. m. vogte) vente
(paa); forvente. Moth.V17. Hertugen brød
ind i Dauphiné med 20000 Mand, (men
dette) vUle icke giøre nogen videre Effect,

effterdi Hertugen af Savoyen blev selv

meget svag, hvilket, saavelsom den for-

vagtede Franske Armee, nødde dem til

at forlade Dauphiné igien.HolbJntrJ.438.
forrakke, v. -ede. {besl. m. forvakle;

40 vist m. h. t. bet. paavirket af forkvakle 2;

jy.) sætte over styr ell. miste ved uagtsomhed
ell. daarlig behandling; forkomme(jf.foT-
kvakle 2). MDL. Feilb. Hvor var det nu,
han gjorde af Sedlen? . . Han skulde da
vel ikte ha gaaet hen og forvakket den?
Aakj.SV.VII.34. smst.VIlI.150. forrak-
le, v. -ede. {fra nt. verwakeln, forvirre, for-
vikle; sideform til forvakke;jf. forkvakle 2;

jy.) d. s. 8. forvakke. Moth.V23. Feilb.
||

50 tilvende sig uretmæssigt. Moth.V23.
forvalte, v. [fmr'val'da] -ede. vbs. -niog

(s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty. verwalten, a/
walten, herske, raade over; jf. valte) have
ledelsen af, bestyre, administrere,
især: paa en andens (ejerens) vegne; (navn-
lig emb.) m. h. t. (betroet) gods (især: land-
ejendom), midler olgn. Herrets- eller Birke-
Foged, eller andfre, som Skifter skulle
forvalte. DZ.5—2—80. bør (fyrsten) bort-

60 forpagte, eller selv forvalte det offentlige
Gods? Schytte.IB.lI.7ti. en Husholder er
ringere end det Huus og Gods, han for-

valter. Du derimod vilde være Herren.
Kierk.IV.45. han forvalter Andres Eien-
dom saaledes at han vinder Gods og Guld
derved. Etlar.DV.7. (jf. Matth.25J4f.) m.
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h. t. en aandelig gave: (jeg blev som barn)
bragt ind i Salen for . . at underholde
Gæsterne med mine smaa Færdigheder

Eaa Fløjte, et Talent, som jeg siden kun
ar forvaltet daarligt. EhrencrKidde. (Berl

TU.Kv.ynl920.1.sp.2). ||
(nu 1. br.) m. h. t

embede, bestilling olgn. Holb.Paars.70. denne
Patriarch, hvUken i Henseende til den
store Myndighed, hvormed han forvaltede
sit Embede . . blev kalden Gregorius Mag-
nus. sa.J5CA.595. Præstedømmet var et hæ-
derligt Embede (og) forvaltedes af de yp-
perste Mænd. Mynst.Bispepr. (1850).15. jf.
(spøg.): Han vilde ikke forvalte nogen
Tordenkilebestilling og dundre op for den
Skyldige. Drachm.T.151. (nu næppe br.) m.
h. t. et lands styrelse olgn.: Holb.DS.11.521.
VSO. jf.: *En Haandfuld Sand (o: Adam,
skabt af jord) Gud kaldte,

|
Til Jorden at

forvalte,
|
Et Støv fik denne Ære,

[
Al

Verdens Spiir at hære. Brors.75.
\\

(kirk.)

m. h. t. naademidlerne, sakramenterne olgn.:

forestaa uddelingen af. (herren) har befalet,

at der skal være bestemte Mænd til at for-

valte Naademidlerne og styre Menighe-
den. PMadsen.Det kirkeligeEmbede.(1890).5.
Grundtvig vil . . udvide Folkekirken til

at rumme alle Menigheder og alle Præ-
ster, der vil læse Skriften og forvalte
Sakramenterne efter deres bedste Over-
bevisning. 7i?/iiinÆ.Xi«.iII.i80. jf.: *Han
(o: Jesus) selv er Sjælen i sit Ord,

|
Naar

trolig det forvaltes. Grundtv.SS.IV.26é.
Forvalter, en. [fmrival'dar] jf.: amts-
forvalter. Høysg.Anh.34. (vist endnu i dial.

Forvaltere. SøkrigsA.(1752). §408. jf. Kort.

§139). flt.-t. (cenyd. forvaltere; fraty.ver-
walter; til forvalte) bestyrer. 1) (O, nu
1. br.) oftest i forb. m. en angivelse af, paa
hvilken maade (godt ell. daarligt osv.) for-

valtningen ledes: person, som forvalter andres
ell. egne midler, gods olgn. SorøSaml.III.166.
(han) tog sig ikke af nogen Ting. Men .

.

der var utro Tjenere og utro Forvaltere,
og Hans blev bestjaalen og bedragen. Sv
(h-undtv.FÆ.II.37. Ingeniør Thune og Otto
Lunn stammede fra samme Egn oppe ad
Limfjorden til, hvor deres Familjer havde
siddet paa større Landejendomme. Men
medens Kaptajnens Forældre døde som
ret velstaaende Folk, var det gaaet skralt

for Thunerne, der var mindre gode For-
valtere. KLars.GHF.I.181. overf.: Skuespil-
leren (er) Forvalter over Digterens Skatte.

Heib.Pros.X.369. en Boghandler (skal) ikke
. . være Kræmmer, men Literaturens sam-
vittighedsfulde Forvalter. JffScAwanen^M^'ei.
Wergeland.(1877).189. 2) person (tjeneste-

mand, funktionær), der (mod løn) bestyrer

noget paa en andens (andres) vegne. 2.1)

(nu især i ssgr. som Amts-, Assistens(hus)-,
Auktions-, Lager-, Plads-, Proviant-, Slots-

forvalterj i alm. KomGrønneg.IlI.5. da
Sverrige . . var blefven deelagtig udi den
Told, som uden for Rheden af Dantzig
blef opbaaren, hafde , . Gustaf Adolph be-

skikket derover til Forvalter een ved Nafn
Peter Spiring. Slange. ChrlV. 776 (jf. Told-
forvalter^. Det behøvende Vahre-Gods an-
nammer (højbaadsmanden) mod sin Qvite-
ring . . hos vedkommende Forvaltere. Sø-
krigsA.(1752). §408. SøLex. (1808). (sj.:)

Jernbanestationen . . med sin gnavne For-
valter (o: stationsforstander) og sin endnu
mere gnavne Banevogter. Z)racAm.iS(S..5.

||

10 nu oftest: (underordnet) funktionær, der fører
tilsyn med et lager, en oplagsplads olgn.

TeUfB.1923.sp.832. 2.2) person, som bestyrer

en landejendom (jf. Godsforvalter); nu især:
person, der leder (ell. bistaar med ledelsen af)
det daglige arbejde paa en (større) gaard

(jf. Avisforvalter/ Det maa nok være en
Forvalter paa Landet; thi han er udi Støv-
ler og haver et Sølvbeslagen Gehæng over
^o\en.Solb.Rpb.II.2. (han) var nødt tU

20 at overlade Opsynet over Godset til sin

Forvalter. Suhm.(Rahb.LB.I.35). ved i nog-
le Aar som Forvalter og Forpagter at ud-
sue alle Bønderne (kom han) saavidt,

at han ødelagde tre af sine Principaler.
Ew.VII.122. *Forvaltren prygler paa de
hovne,

|
Krakilske Bønder med sin Stok.

Bagger. IL 429. LandbO. II. 221. arbej-
dende forvalter, se u. H. arbejde 2.1.

Forvaltning, en. (vbs. til forvalte; O,
30 især emb.) 1) især styrende gen. ell. i forb.

m. af (f over. VSO.): (be)styrelse; le-

delse; administration (i). Alle Geistlige
og Verdslige, som af Kongen Pengis, el-

ler nogen Slags Indkomstis, Opbørsel og
Forvaltning er betroet . . skulle aarligen .

.

i rette Tid derfor paa Kongens Rentekam-
mer klarere. DL.3—1—4. Førend Herodes
begav sig paa Reysen, betroede han Rigets
Forvaltning til sin Farbroder Joseph.Ho/6.

40 Heltind.II.257. han beskikkede . . Nogle
til Hyrder og Lærere, til de Helliges fuld-

komne Beredelse, til Embedets Forvaltning
(Chr.VI: gierning; i90 7.'Tjenestegerningj.

Ephes.4.12. Forvaltningen af Ammunitio-
nen paahviler vedkommende Regiment.
Skyderegl.84. (kirk.:) Sakramenternes For-
valtning.MPonf.MO.i^ 7. have i eW. under
forvaltning: han har haft 5 kiør mig til-

hørende under forvaltning for hvilke han
50 intet har villet svare udj halvandet aar.jHoZ6.

Ep.(BruunsUdg.V.302). Naar (Chr.IV) den-
nem (o: rigernes indkomster) til andre udi
Forvaltning skulle betroe, da vidste hånd
at foreskrive dennem . . Regler. Sian^e.

ChrIV.114. Den, der i Medfør af offentligt

eller privat Hverv har haft andres Midler
under Forvaltning . . kan sagsøges for sin

Forvaltning . . ved Retten paa det Sted,

hvorfra Forvaltningen er ført. LovNr.53^^lt

60 1909.§233. Il
spec. om administrationen af

et lands indre anliggender (jf. bet. 2). Fra
Ministerierne (udgaar) alle Forvaltningen
og Administrationen vedkommende Af-
gørelser. CVNyholm. Danmarks Statsforvalt-

ning.(4.Udg.l893).12. Sal.LV. 932. 2) koll,

især i best. f.: de forvaltende (koynmunale
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eU, gtats-) myndigheder eU. institutioner; ad'
ministration (2). Retspleien bliver at ad-
skille fra Forvaltningen efter de Regler,
der fastsættes ved Lov. Grundig1849).§76.
den udøvende Magt (er) hos Kongen, der
saaledes forfatningsmæssig er Forvaltnin-
gens øverste Hoved og Chef. CVNylMlm.
Danmarks Statsforvaltning, (å. Udg. 1893). 1.

Sal.^ VIII. 549. Forraltnincs -insti-
tilt, et. [1] T (penge)institut, som paatager
sig forvaltning af andres pengemidler. Krak.
1919JI.371. -ret, en. [2] (jur.) den gren

af statsretten, som beskæftiger sig tned de ad-
ministrative niytidigheders forhold til borgerne

olgn. SaUVin.549. -Tæmetins« et. [1]

(jur.) værneting for den, der sagsøges for
forvaltning af andres midler. MunchPet.DB.
11.24.

Forvandelse, en. se forvandle, for-
Tandle, v. [icnrWaax'la] perf. part. fit.: foT-

vkndlede.Ht)ysg.AG.120. -ede. vbs.-ing (s. d.)

eU. t Forvandelse (Holb.KBJII.4. saJH.I.
54). {glda. d. «., ogs. m. bet. „bortbytte, sælge,

overføre, anvende"; fra nmt. vorwandelen
(hty. verwandeln^; besl. m. Vandel) give
(noget) en anden skikkelse eU. et andet
væsen (i virkeligheden eU. blot tilsyneladende);

forandre (1) heltog holdent; omskabe;
især om gennemgribende omdannelse, der fore-

gaar ad overnaturlig vej ell. (forholdsvis) hur-

tig, og uden at den kan følges i enkeltheder

(jf. forandre 1); ofte i forb. m. præp. til eH.

t i , der betegner udviklingens resultat. Haaret
i Plagen (o: det spedalske sted) er forvandlet
til hvidt 3Mos.l3.3. ved Troldom forvand-
lede (Didq) alle mine Stoldbrødre til Sviin.

Holb.m.lV.3. At forvandle en Triangel tU
en Parallelogram, naar Basis og Perpen-
dicularen er given. Sylvius.Geom.42. Ved
Fordøielsen forvandles Mad og Drikke til

Næringsstoffer. FSO. Skuepladsen forvand-
les tii et Værelse i Byen. Oehl.SH.7. (en)

Trang for vor Aand at forvandle sine Yø-
lelseriTanker.sa.Tate.f'iSiSj.a. store Stræk-
ninger af sur og svampet Bløde . . vilde

kunne forvandles til frugtbart Agerland.
Pont.LP.VIIJ54. Alle skulle vi ikke hen-
sove, men vi skulle alle (o: paa den yderste

dag) forvandles (1819:ioTSLnåxes).lCor.l5.

51(1907). (især (3) bUledl.: (hun havde) for-

vandlet en kiærlig og elsket Ægtefælle i

en blodstænkt Bøddel. Tode.STJI.68. *Det
er saamænd Jens Vejmand, |

der af sin

sure Nød
i

med Ham'ren maa forvandle
|

de haarde Sten til Brød. Aakj.BS.120. for-
vandle nat til dag, seDagl.i | frette;
ændre. 4 Ugers Arbeide i Rasphuset, blev
forvandlet til 6 Gange Stigrem. JtfS.i 7 74.

568. I refl. satanas selv forvandler sig til

(1819: paatager sig Skikkelse af^ lysets

BngQ\.2Cor.ll.l3(Chr.VI). Jupiter forvand-
lede sig i en Tyrs Skikkelse. VSO. 'alt mit
Blod forvandler sig til lis

|
Ved Tanken

om . . Charon.PaZJtf. 17.4.3 7. det budgette-
rede overskud har desværre ved fmans-
aarets slutning forvandlet sig til et under-

skud
i I j)ar<. forvandlet brugt som adj.

Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede
Boade. nolb.(komedietitelJ723). (vi) fandt
Naturen ikke blot forandret, men forvand-
let. Det er en ganske anden Verden I raab-
te vi. Bagges.DV.IX.317. en Art af Papir,
der var overtrukket med i Støv forvandlet
Klæde . . havde ganske Udseende som
Klæde. 0rst.BrJ.152. Det er ikke ved . .

10 Paakaldelse af Gud eller Helgene, at den
forvandlede Ridder . . igjen faar sin oprin-
delige Skikkelse tilh^e. JoJisSteenstr.Vare
Folkeviser.(1891).15o. Forrandliiis, en.
ftt.-tr. {ænyd.d.s.; vbs. til forvandle) \)som
vbs. det var paa Thabor Biei^, hvor Christi
Forvandling skeede. HolbJÉJ.lSS. (insek-
ternes forvandlinger er) ingen virkelige For-
vandlinger men kun Udviklinger. SuAm.
11.84. 'Eders (j: naturaandemes) Bød er

20 kun en stedse gjentagen
| Hellig Forvand-

lingJauoA.5D./.5(57. Trommestikken i Sol-
datens Haand (ktinde) ved en Række hur-
tige Forvandlinger (Brandes.E.7o: Meta-
morphoser) . . blive til en Marskalkstav.
BrandesJv.52. han har som alt Levende
været under hvad Ibsen i Lille Eyolf kal-
der Forvandlingens hov. smst.XV304.
t (maanen) voxer underligen i sin forvand-
ling (1871: FoT2indnng).Sir.4.3.9(Ckr.VI).

\\

30 i »pecieUe fagl. anv. (mat.:) Forvandling .

.

af en forelagt Planfigur til en anden af
given Art, vil sige Konstruktion af en
(figur) af denne Art, der har samme Areal
som den forelagte. 5a/,* FIJI. 550. (zod.)
især m. h. t. insekt: udviklingen efter foster-

tilstanden iU fuldt udviklet dyr, som hos de la-

vere arter er mindre gennemgribende („ufuld-
stændig forvandling"), hos de højere kende-
tegnes ved en igennem flere stadier foregaa-

40 ende total omdannelse („fuldstændig forvand-
ling") (metamorphosis). efterat hun igien-
nem et Forstørrelses-Glas nøye havde be-
tragtet deres (o: forsk, insekters) Dannelse
og Forvandlinger, bragte hun deres Af-
ridsninger . . paa Papir. (h-aah.PT.11.205.
Troer du paa Forvandlingen fra Larve til

SommerfvigU Rauch.III.226. Lutken. Dyr.
394. Frem.DN.701. 2) \ konkr.: forvandlet
skikkelse. 'Loke Forvandlingen sig paatog,

|

so Og blev en Flue med Vinger. Oehl.NGJ33.
Forvandlings-alder, en. (sj.) alder,

hvor forplantningsevnen ophører. Hun havde
den Gang næppe overskredet den kvinde-
lige Forvandlingsalder, der ofte ledsages
af en Tankefrodighed, en GUmren af Ind-
bildningskraften. GjeLB.98. GJ -evne, en.
evne til at omdanne sit ydre. en Jonglør,
hvis Kugler aldrig fejlede, saaledes var
Phister som Henri. Hans Forvandlings-

te ævne kom ham fortrinligt til Hjælp, naar
Henrik spillede sine smaa Komedier.
EBrand.R.SO.
forvandt, adj. se forvant.
forvanske, v. [fmr'van'sga] -ede. vbs.

-ning (s. d.). (glda. forwandzkæ (Sydrak.6),
blive svagere, fordærves, s^c.forvanska; dannet

V. Rentrykt »Z« 1923
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afcenyd. glda. vanske (sen. oWw.vanskij, sTca-

de, mangel, ell.afænyd.glda.vajxske,v., mangle,
Ude mangel, jf. æda. wanskæs (Harp.Kr.?))
1) berøve (noget) en væsentlig egenskab ell.

forringe dets værd ved overlast ell. daarlig be-

handling; fordærve; tilføje skade. Moth.
V35. de individuelle Forhold, hvortil den
forkierte Kunsthiælp ogsaa maa regnes .

.

standse og forvanske Naturens ellers held-
bringende Cour.OiBaw^r.T.i, Han har reent
forvansket Maleriets Skiønhed i sin Copie.
MO. nu næsten kun (især tO) m. h. t. ytring,

udsagn, tanke olgn.: fordreje (2); forfal-
ske (2); forfuske, ikke at tale om, at

Smagen ikke siælden forandres, stundum
forfiines, stundum vel ogsaa forvanskes.
Rahb.PoetF.II.ix. *„Skam digl du forvan-
sker de gamle Sange."

|

— »Jeg gjør dem
kun korte; de er' mig for lange." Brz.yj.
27. Religionen forvanskes ved menneske-
lige Ti\sætmngeT.Holst.FF.23. der vil blive
gjort Alt for at modvirke ham ogsaa ved
at forvanske og forfalske hvad han siger.

Kierk.XIV.117. (kærligheden) forstyrrer

Dømmekraften, tilslører og forvansker Be-
greheTne.Sødb.E.18. teksten er forvansket;
her maa foreligge en meningsløs ændring

|

II
(sj.) m. h. t. en persons karakter: forklud-

re; forkvakle. Jeg skal ikke forvanske
ham i nogen Maade. VSO. 2) (nu kun jur.,

1. br.) lade bortkomme ; forkomme; ogs.iuret-

mæssigt tilvende sig. *„gavst du ham, han
fik da Brev og Ring?" —

|
„Ei, troer hun

at jeg tør forvanske slige Ting?*^ Ew.IV.
107. (der) var sat Dødsstraf for den, som
forvanskede Kongens Gave. Oehl.HrS.292.
de Fattige, der . . uden dertil erholdt Til-

ladelse medtage Klædningsstykker eller

andet . . ansees skyldige i den . . omhand-
lede Brøde at forvanske hvad dem af Fat-
tigvæsenet har været betroet. Pi.'Vi»i85^.

man (kunde) tillidsfuldt betro ham Stor-

mogulens Skatte, han forvanskede dem
ikke. Goldschm.II.20. han beskyldtes for at

have forvansket nogle Bibliotheket tilhø-

rende BøgeT.Davids.KK.311. OrdbS. For-
Tanskning, en. flt. -er. vbs. til forvan-
ske. 1) (især Q}) til forvanske 1. Moth.Y36.
der skal fra min Side leilighedsviis blive
gjort, men kun hvad netop er akkurat
nødvendigt for at Du . . skal kunne mod-
staae Forfalskningen og Forvanskningen
af hvad jeg siger. jrierfc.Zjy.iJ8. Eage.^
986.

II
ogs. mere konkr.: hvad der er for-

vansket; forvansket skikkelse, de forvorpne
Sille Beyerske Shakespeare-Forvansknin-
ger. Afa«teiMS.3fi^.i44. Pouline var bleven
en gammel, tandløs Kone . . Det var bare
Ynk og Uhygge at genfinde de kendte
Træk i den Forvanskning. FrPoulsen.Rejser
ogRids.(1920).175. 2) (jur.) til forvanske 2;

mi især om ulovlige handlinger (brugstyveri,

botikastelse, ødelæggelse), der begaas af fat-
tiglemmer over for fattigvæsenets ejendele.

Forseelser . . saasom . . raae Materialiers
skiødesløse Behandling under Forarbeid-

ningen, betroede Varers eller Arbeidsred-
skabers Forvandskning. Plan'^hl799.§157.
LovNr.S7V*1891.§41. Goos.II.557.
forTant, adj. (og i bet. 2 subst.). [fcor-

van'd] (ogs. skrevet forvandtj. {ænyd.d.s.;
fra mnt. vorwant (hty. verwandt^, egl. perf.
j^aii. til vorwenden C^fy. verwenden^, vende
% en vis retning; fecsi. w. forvende; grund-
bet.: kommet i forhold til; nu kun i ssgr. som

10 Blods-, Bunds-, Tros-forvant) 1) som adj.:
som staar i et vist forhold til en anden p.
gr. af visse forpligtelser, fælles interesser olgn.;

knyttet til; forbunden. 1.i) i alm. (det

blev) kiændt for ræt, at Hamborg-Stad
skulde være Keyserens og det Romerske
Rige uden Middel tilhørig, underkastet og
ioTxandt. Slange.ChrIV.731. smst.1128. 1.2)

spec.: som staar i familieforbindelse med en
anden ved ægteskab (svogerskab) ell. (især)

20 slægtskab; besvogret; beslægtet (l.i). (han)
er forvant med Hr. Michael Fabritii Kiære-
ste i Kiøbenhafn. £^/eiew/'.i?J.55. || overf:
beslægtet (2). Luthers Aand var forvandt
med den, som levede i vore Fædre. Mynst.
Ref.111. 2) brugt substantivisk: Forvant (i

best. stilling -t); ogs. (efter ty. bøjningsfor-
mer): Forvanté (i uhest. stilling). JSneedJ.
69. t Forvanter. vAph.(1764). Leth.(1800).

flt. -e ell. t -er (ExtrRel.Vil722.3) ell. f
30 -ere (se u. Bundsforvant^. 2.1) (jf. bet. l.i^

person, som er knyttet til en anden ved visse

forpligtelser osv. ('3/. Blods-, Bundsforvant^;
ogs. : person, som er knyttet til ens husstand,

et embedskontor olgn. Efter at Hans Kongel.
Majest. self var kommen til Regieringen,
blef (Carisius) beskikket . . til at være
det Tydske Cancellies Forvante, som i de
Dage var en anseelig BestiWing. Slange.

ChrIV.437 O/.Kancelliforvant. Kalk.V.556).

iajf. bet. 2.2: bemelte Hertug (vilde) hermed
raadføre sig med Kong Christian, som sin

synderlige gode Ven og Naboe, og med
nær Svogerskab forvandte. S^an^^e.CArlF.

162. 2.2) paarørende; slægtning. De
skulde elske alle Mennesker, sige de .

.

De elske ikke engang deres Forvante.
JSneed.IlI.294. »Hun sine Suk til Axel
sender ud, | Naar venneløse Raad til hen-
des Hierte tale;

|
Forvandtes Raab det

50 ømme Hierte Tp\ageT.PSFrim.(Rahb.LB.
1.291). Lærdere, men ikke rigere, levede
jeg i nogen Tid efter min Hiemkomst af

mine Slægtninges og Forvandtes Under-
støttelse. ^o^'^'es.A^JT.^. jf: hendes For-
vanterske og kiereste Ven Claudia Pul-

chra. Eolb.Eeltind.II.275. || overf alle disse

tre Grene og Forvandte af det gamle Britti-

ske Sprog. Gram.(KSeUkSkr.II.96). For-
vant-skab, et ell. en (Eolb.JE.II.16).

60 ioTVSLntskab.Eøysg.A G.5. (-skait.Eolb.Intr.I.

525). (ænyd. d. s.; fra mnt. vorwantschop ell.

^/i/.verwandtschaft;«M/cMn i ss^r.sow Blods-,

Bundsforvantskab) 1) (nær) forbindelse (4.2),

hvori man staar til andre; især:slægtskab. Tak-
nemmeligheds Lov befaler heller at rekke
dem Haanden, der ere mine Velgiørere,
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irolb.BergJ237. ved Philosophie troer jeg,
et Fruentimmer kunde forvares for slige

phantastiske Griller. EilschJ'.lå. et Par .

.

sirligt indbundne Nodebøger . . laae om-
hyggeligt forvarede mod Støv paa Antons
lille Arbeidsbord.Jw^.i^.JJ.i^?. | (Uhl.)
hindre i at gøre noget urigtigt, mine brø-
dre (aad) af hedningernes brød. Men jeg
forvarede min siel, at ikke æde der^

io(1871: min Sjæl fra at æde deraf). Tob.l.

ll(Chr.VI). U) t udtr. (være) vel for-
varet, (være) vel beskyttet, i sikkerhed (jf.
bet. Sjs). dena Tydske Krigs U-rolighed
(var) af saadan Beskaffenhed, at hånd saa-
vel imod det ene, som det andet Partie
maatte see sig vel forvaret. S/fl«^e.C^rJF.
753. Kongen troede Alting vel forvaret
AllenJ.175. jf. (sj.): Saasnart hendes Fan-
tasi blev overmandet af hans Billede,

(end) dem, der have intet andet at beraabe
sig paa end Forvandskab udi Blodet. Holb.
Ep.II.167. Falst.143. Han har ikke andet
Forvandtskab med mig, end som Kunstner.
YSO. Min Kone . . regner sig i Forvandt-
skab med Grundtvigerne. Cit.l812.(Kirke-

histSaml.5BJI.783). f overf. Ords Forvand-
skab. £ttec/i.Ter»n.50. (kern.) det forhold, at

kemiske stoffer indgaar forbindelser (3.2);

affinitet (jf. Valgslægtskab^. vAph.Chym.
1.464. 2) koll.: slægt(ninge). Gram. Breve.

179. Adelen . . var iblant Undersaatterne,
og næst Kongens Huus og Forvandtskab,
den fornemmeste Stand i Higet. 8a.(ESelsk
SkrJI.26o). if: *vore sidste tre |

For-
vandskab sk uld (o: slægtled i en familie)
den Hertug Livet skylde. Bagge8.11.71.

Forvar, et. [fmr'vaV] (ænyd. glda. d. s.

ell. forwor
; fra mnt. vorware (hty. verwahr^;

vbs. til forvare;
jf. Bevar; nu sj.) d. s. s. 20 svøbte hun sig ind i et Shawl, følte sig

Forvaring 4; kun t forb. som have, tage i

forvar. 'Elsk din Nasonis Navn, som er
endnu tilbage, | Alt andet udaf mig har
Pontus iYorvar.Falst.Ovid.eO. "Nu Vær-
ten ta'er i sit Forvar

| Det, som vi ei for-

HRx'de. Pluk.Nr.6.(1878).147. »ret længe
|

fik Bankerne dem (o: pengene) ikke i For-
var. Marton.EB.8.

I. t for-vare, v. [V.2.1] advare forud

(jf. forvarslej. VSO. („Bruges sielden.").

II. forvare, v. [fmr'va-'ra] præt. -ede;
part. -et ell. (i rigsspr. nu kun i vers) -t

(Brors.318. Ew.Yni.207. BergsUdtJV.94
(03 klart)^. vbs. -eisc (s. d.) ell. -in^ (s. d.),

jf. Forvar, (alda. d. s. ell. forwore; fra mnt.
vorwaren (hty. verwahren^; besl. m. advare,
I. bevare, vare ofl.)

1) bevare (I.l); beskytte (1). I.l) (nu
iscer poet. ell. dial.) vogte mod tilintetgørelse

strax lunt forvaret som i et Kabinet, som
hun mindedes fra en Herregaard. ScAand.
BS.107. nu væsentlig kun i talem. (tro, at)

den hellige grav er vel forvaret
olgn., egl. m. h. t. de mange religionskampe
i Palæstina: (tro, at) Eristi grav er i god
behold, i de kristnes hænder; overf. (spøg.):

(leve i den fejlagtige overbevisning, at) alt

er i orden, som det skal være olgn. enhver
30 troede, den hellige Grav var vel forvaret.

FrSneed.1.348. Oehl.AJ20. Erz.XVIlI.108.
MauJ.401. t.3) (nu 1. br. uden for dial., se

Feilb.) refi.: vogte sig, tage sig i agt
(for); især i forb. m. for ell. mod. For-
varer Eder hver for sin Ven, forlader
Eder ikke paa nogen Broder; thi hver
Broder er fuld af List, og hver Ven van-
drer om som en Bagvasker. Jcr.9.4. •For-
var dig, vogt dig for Helg' og for Hro.

eU. overlast; hindre i at gaa tabt. (ofte 40 Oehl.SF.85. ^forvar Dem vel mod Snue!
m. overgang til bet. 4aj. en Huusdør, som
forvarer det, der er indenfor den. Bar.6.
58. (det er) forgiæves at ville have de
Ting udi Eyendom, som man ingenlunde
kand forvare (orig. 1.152: forsvare^ eller

hindre, atJo andre kunne blive deelagtige
udi deres BTUg.Eolb.NF.(1728).l.lo5. Den
Bog maa rigtig forvares vel. ECAnd.Vlll.
92. "Forvar den (0: en ring) vel! Det var
den største Skat, | Som fra min Fader gik 50 igjen. lMos.24.6

Tag Galoscher paa. ErzJD.lJ88. „Bet for-

tæller Jørgine jo ikke nogen andre" . ,

„Aa nej. A skal endda nok forvare mig!"
JakEnu.GS.93. børnerim: 'Forvar dig, for-
var dig,

I

der kommer en Skytte (alm.:
Røver^ og ta'er digl BømenesMusik.(1871).
NrJ23. I (jf. bet. I.1 slutn.; bibl.) m. at-sætn.

og fig. nægtelse. Abraham sagde til ham:
forvar dig, at du ikke fører min Søn did

i Arv til mig. PalMJI.156. spec: forvare
ild (en), (dial.) hindre Uden i (nogensinde)
at gaa ud. SjællBond.58. Man forvarede
Ilden, hvad der gik for sig paa den Maade,
at Husmoderen nver Aften . . tog Tørve-
gløderne fra Ildstedet og lagde dem ind
i Bilæggerovnen, (lagde) et Par Tørv over
og dækkede det hele til med Aske. Nord-
sjællF.1.132.

II
i forb. m. tor ell. mod ell.

fra fj/. I. bevare 2). en perryk forvarer 60

offte mangt et gekke-hovet fra vinden.
Eeenb.Æ.16. Man finder . . det Ord Skiøt-
nings-Stue udi den Norske Historie længe
for de Tydskes Ankomst til Bergen, og
meenes de saaledes at være kaldne, efterdi
de skiøtte og forvare mod Kuld og Frost.

2) bevogte. 2.1) f (jf- L bevare 3; holde
vagt ved ell. over noget (især for at for-
svare det). Petrus (blev) forvaret (1819: be-
vogtet; i fængslet. ApG.12.5(Chr.Vl). Sam-
me broe var forvaret med 5 Compagnier.
JJuel.433. Du maae icke have velforvaret
din Post, saa min Daatter, maaskee, har
føytet i Byen. Eolb.EE.L4. Det var . . in-

gen vred Guds, men en naadig Faders
Stykke (0: foranstaltning), at Gud ved sine
stærke Helte forvarede Veyen til Livets
Træ. Men hvortil skulde alle disse An-
stalter? hvortil denne himmelske Skildt-
vagt ? Buge. ET. 69 (efter IMos. 3. 24 ; 1550

:

foruarej. jf: det (var) vitterligt, at den
oxe pleyede tilforn at stange, og dens

68*
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eyermand vilde ikke forvare (1871: passe
paa; åQU. 2Mos.21.36(Chr.VI). 2.2) C9 (nu
1. br.) m. h. t. lovovertræder, aandssvag olgn.

:

sætte i sikkerhed, forvaring; især: ar-
restere. Vil Husbonden, eller Øvrigheden,
ej annamme Misdæderen af Sagsøgeren,
naar det af dennem begæris, og lade han-
nem forvare. -D-L.Z

—

19—5. et saa farligt

individ bør forvares under laas og slaa
j

3) betrygge; sikre. 3.1) f m. person-ohj.

(jf. bet. 3.2); skaffe sikkerhed, garanti for no-
get; betrygge; i /br6. som være forvaret
med, kunne stole paa; være tjent med. Skip-
peren (antager) hvis (o: de) Skibsfolk hånd
agter fornøden til Skibet, og hans Reedere
i Længden kunde være forvarede med.
DL.4—1—1. Hans Majest. agtede fornøden
at eske en mere fuldkommen Caution til

Sikkerhed for sine Commissarier end el-

lers sædvanligt var, eftersom de Svenske
vare Folk, med hvis blotte Ord og Skrif-

ter mand ikke noksom kunde være tor-

ya.Tet.Slange.ChrIV.1280. 3.2) (især QP, jf.:
„endnu i Talespr." iet-in.^ refl.: skaffe sig

sikkerhed (mod fremtidige tab, fare olgn.); be-
trygge sig (især i forb. m. imod^. forvare
sig med pant og forsikring hofi en. Moth.
Vol. *Nemesis

| Sig nærmer til min Tær-
skel. Ja, jeg veed det,

|
Mod denne frygte-

lige Magt kan Ingen
I Forvare sig.Hrz.

XII.161.
II

især (jf. Forvaring 3.2j m. h. t
krav, beskyldning olgn.: sikre sig imod paa
forhaand; tage forbehold over for. han
selv . . forvarede sig mod denne Mening.
Molb.NTidsskr.11.137. (Luther) forvarer (0:

værger) sig udtrykkelig mod den Mistanke,
at han skulde holde med de bøhmiske
KætteTe.MPont.Lut]ier.(1902).35. 3.3) (spøg.,

især i nægtende sætn.) overf., i forb. (ikke)
være vel forvaret (i hovedet) olgn.,

(ikke) være ved sin fulde fornuft; (ikke)

være rigtig klog (jf. 1. bevare 4j. Moth.V61.
*Det lader, som du var ey gandske vel
forvaret

|
I Hovedet, da du saa Hoved-

svimlet blev,
I
At du beskyldte ham for

det, hånd aldrig skrev. Qraah.PT.1.228.
*Mit Hoved er saa lidet

|
Forvaret, som

mit Uierte. Heib.Poet.IV.354. Jeg tror . .

at den unge Junker ikke er rigtig vel
forvaret her — hun førte Haanden op til

Fanden. Drachm.KW.194. Rousseau var—
om end ikke helt forrykt —, så dog ikke
ganske vel foYveiret. EdvLehm.BY.13. 3.4)

(nu næppe br.) m. tings-obj.: udruste, ud-
styre noget, saa at det er sikkert, solidt,

forsvarligt i ydre henseende. Leergrav,
som ej er vel med Gierde forvaret. DL.
6—11—9. *Hvert Fængsel er forvaret
stærkt med Bolte. Hauch. CarlV. 126. (jf.
bet. 2.1 :j *Guds Fred med dig, mit Huus,
som jeg har byggetl

|
Stand i hans Vare-

tægt og stærke Værge, | Liig Danmarks
Huus, forvaret og betrygget 1 CKMolbSD.
233.

4) (nu 1. br. i rigsspr.) gemme. 4.1) an-
bringe noget sikkert, saaledes at det ikke lider

skade, kommer bort ell. opbruges før tiden;
opbevare. Om Nogen flyer sin Næste
Penge eller Tøi at forvare. 2Mos.22.7. (jeg)
skiulte mig udi en Krog i Side-Bygnin-
gen, hvor man forvarer Brænde og Kul
til Huusholdingen. ParøeZa.J.430. naar jeg
betroer Dem mine Skillinger, saa veed
jeg, at de ere vel forvarede. Hostr.T.199.
i forb. m. for ell. f hensobj.: Jeg forvarer

10 een noget, at det ey skal blive borte for
ham; men jeg forvarer noget for een, at

han ey skal komme over det. Høysg.S.321.
han pleier at staae ved Døren i Museo-
Borbonico; han fortjener der nogle Gran
ved hver Stok og Paraply, han forvarer
for de . . Yremmede.HCAnd.IX.76. 4.2)

anbringe noget, saa at det er unddraget da-
gens lys ell. alm. beskuelse; skjule, forvar
dine Penge vel, at ingen stiæler dem bort,

20 du kand slaae en Knude om dem med din
Skiorte. Holb.llJ.V.9. jeg veed, at Præsten
her i Kirken haver forvaret en stor Sum
Fenge. Etlar.GH.L243. (han) gik bort for
at hente Handskerne i sin Stue, hvor han
omhyggelig havde forvaret dem i sin Kuf-
fert. Pont.LP.VII.141.

II
(nu især dial, jf.

Feilb.) refl. de første Fandens Mælkebøtter
var kommen, men stod endnu kortstil-

kede og forvarede sig i Græsset. JFJens.
30 A.I.147.

Forvareise, en, se u. Forvaring. For-
varer, en. flt. -e. (sj.) || til II. forvare 2.2

(jf. Arrestforvarerj. vAph.(1759). VSO.
\\

til II. forvare 4.i. Forvareren (o : af en vek-

sel) er ansvarsfri, naar han, forinden den
Berettigede har henvendt sig til ham med
behørig Legitimation, har tilbagesendt
Exemplaret til den, der sendte ham det.

Lassen.S0.344. Forvarings, en. (f For-

40 vareise. Grraah.PT.II.231). næppe br. i flt.

{glda. forwarels(e), forwaring; vbs. til II.

forvare) 1) t/t7 II. forvare I.1: beskyttelse;
bevarelse; forsvar, skat-kammerets for-

varing (1871: Bevaring). 2Makk.3.40(Chr.
VI). Stædernes Forvaring tilbetroedes
Borgerne. Slange.ChrlV.1105. 2) til II. for-

vare 2: bevogtning; spec. (til II. forvare

2.2; jur.) m. h. t. person: (en ved det offent-

liges mellemkomst foretaget) indespærring,
50 internering; arrest; varetægt. hansFor-

varing (var) ikke strengere, end at hans
Disciple havde Adgang til ham. Mynst.Bi-
spepr.(1852).24. (aandssvaghed) er uhelbre-
delig og kræver Forsorg, om fornødent
Forvaring i en Aandssvageanstalt. KPont.
Retsmed.I.19. Med 500 Pund underkiøber
han den Rettens Betient, som har ham
underForvaring.Torie.S.Pi. sætte (brin-

ge, sidde) i forvaring olgn., bringe (ell.

60 være bragt) i sikkerJied. Øvrigheden (bør)

at sette hannem (0: en gal) i Forvaring.
DL.1—19—7. Imidlertid har B. siddet hen
i sin forige Forvaring i Castellet. Gram.
Breve.llO. I Celle skulde jeg (o: en sinds-

syg) være sat. I Forvaring skulde jeg være
bragt. Wied.S.273. 3) til II. forvare 8. 3.1)
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t (mundtlig ell. skriftlig) erklæring, hvorved

man tilsikrer, garanterer noget ; forsikring
(l.i); garanti, (man skal) vel tage i Agt,
om mrkens Penge staa hos visse Folk,
hvad Forvaring mand derfor haver. DX.
2—22—78. smst.4—2—12. Moth.V62. 3a)

(jf.: „Indført i Dagbladene efter 1860."ie-

vin.; emb., nu gldgs.) tilll.iorv&re 3.i: for-
behold (1); reservation; protest, i 1844
fandtes ingen Plads til at anbringe en For-
varing imod den, fra slesvig-holstensk Side
atter og atter forlangte.Forening afHertug-
dømmernes Stænder. HNClaus. (&Schouw).
Yed Thronskiftet. (1848). 31. Cit. 1889. (Lau-
rembergs Skjæmtedigte. (udg. 1889). 2). Prins
Kristian tog en bestemt Forvaring mod
Eiderpolitiken. ^eergraard.J'JJ.iSo. 4) (især

jur.) ftill. forvare 4: opbevaring; vare-
tægt; det at deponere noget ell. have noget

deponeret; depositum (^)', især i faste forb.

M.præp.i, til ell. under. Annammer no-
gen anden Mands Gods i Forvaring og til

at giemme, da bør hånd det at giemme
som sit eget Gods. DL.5—

8

—14. de give
ham deres Penge til Forvaring, hvilke han
ofte udsetter til deres Fordele. JSneed.I.ll.

*(jeg) flyr dig det i Gjem;
|
Saa, tænker

jeg, det er i god Forvaring. Grundtv.PS.
11.163. at lade Genstandene tage under
offentlig Forvaring. LovNr.l07''U190o.§25.
Forvarings-hus, et. [2] (nu næppe br.

uden for bibl. spr.) fængsel. Dersom I ere
redelige, da lader een af Eders Brødre
blive som Fange i Eders Forvaringshuus.
lMos.42.19. -kontrakt, en. [4] (jur. og

r) d. s. s. Depositum 2. Hage.^286. f -mid-
del, et. [1] (nu næppe br.) lægemiddel, hvor-

ved man forebygger en sygdom; præservativ.
vAph.(1759). Forvaringsmidler mod Qvæg-
sygdomme. OeconH.(1784)JII.112. -sted,
et. [2] (1. br.). Bahb.(MO.). Klosterfængslet
i Sorø var (i det 16. aarh.) en ganske egen
Art af Forvaringssted, rroeZ8i.72JJ.i5i.
forvarlig, adj. [ftnr'va'rli] Høysg.AG.

147. adv. -t ell. d. s. eU. (f) -en (DL.2—22—
80. Slange.ChrIV.422. VSO.). (ænyd.d.s.;
adj. til II. forvare i.s; nu kun dial.) som tager

sig i agt; forsigtig (2); varsom; varlig.
Hånd er meget forvårlig i sin tale. Moth.
V62. Gaaer De ind i Gravkammeret, da
vær . . forvarlige, om der skulde være
flere Urner.5ZicA.JJJ.305. MDL.(jy.). FeUb.
som adv.: den gamle (regnskabsbog for kir-

ken) henleggis i Stigtskisten forvarligen
at giemmis.DL.2—22—80. Slange.ChrlV.
422. Jeg gaaer forvarligen, at jeg ikke
skal falde. VSO. -hed, en. (nu næppe br

)

forsigtighed; varsomhed, hånd lærdte at hånd
ikke kunde vinde et Foodsbredt Jord, uden
med Staal-Handske, hvortil ogsaa skulle
bruges Fornuft og Forvarlighed. Slange.
ChrIV.581. VSO. f i flt.: betænkeligheder;
ængstelser. Slange.Chrl V.210.
for-varme, v. [V.2.i] [-iva'rma; -|VBr'-

ma] i'6s. -ning (Wagn.Tekn.336. DSB.Ba-
nebygnJOS). {jf. ty. vorwårmen; fagl.) op-

varme (noget) forud. DSB.Banebygn.105.
spec. : underkaste noget (fx. fødevandet til en
dampkedel) en forberedende, foreløbig opvarm-
ning, førend den egentlige proces gaar for
sig. I Udsparingerne . . i Skorstenen (o: i

en digelovn )ioTviinnes Diglerne. Wagn.Tekn.
84. et Bad, hvori kolde eUer forvarmede
Stykker af Smedejern, Raastaal . . opløses.
WSchcanenfl.TF.26. -varmer, en. [V.2.i)

10 [-iva'rmar; -|VBr'mar] (Jf. ty. vorwårmer)
apparat tU opvarmning af et stof (fx.

fødevandet til en dampkedel), før end aen
egentlige proces gaar for sig. et Rør, som er
bestemt til at aabne den i Forvarmeren op-
varmede Mæsk Veien til Mæskevarmeren.
Brændeviinsbr.353. OpfB.UII.314. -var-
sel, et e«. ten (Moth.V63. Eolb.DH.I.198.
Ew.V.291. PAHeib.US.306. VSO.). jY.2.1]

(f Fore-. Holb.JE.lI.284. sa. Hh. 1.498).

20 (^Wa. forewarelse (GldaBib.85)) \)-\ varsel,

hvorved man erindrer en om noget; paa-
mindelse. de, til hvilke saadant Gods var
udlagt, havde faaet det med Vilkor, at de
efter etAarsForevarsel, og imod detsBetal-
ning i en samled Sum, skulde restituere det
u-adskilt tilbage. Holb.DH.III.599. VSO.
2) tegn, som gaar forud for, bebuder noget
(især : ubehageligt), der vil indtræffe; varsel;
omen (især i forb. m. præp. om, 1. br. for,

30 paa, t til^. de fleste Skribentere holde (ko-

meters) Komme Forevarsler om forestaa-
ende Ulykker. IToZft. J)H. J. 500. (ulykken)
blef optaget og udtydet, som et Forvarsel
til dend begyndte Krigs u-lykkelige Frem-
gang.Slange.ChrIV.552. Guderl raabde han
. . skal dette være Forvarsel for en Ulykke?
Birch.I.173. Den samme Hest brugde Man
ogsaa til at tage Forvarsel af, naar der
var Krig i Gjære. Grundtv.Saxo.III.295,

40 Han vidste, at naar Svinet løb med en
Halmvisk i Munden, for dermed at berede
sig et Leie, da var det et sikkert Forvar-
sel paa Uveir. ^a^-^cr. J. 65. || overf. de
første Forvarsler om en socialistisk Bevæ-
gelse blandt Arbejderne. ^randes.ZJJJ89.
tsær i flt., om omstændigheder, der tyder paa
et godt ell. daarligt udfald af en sag; auspi-
cier. Under lykkeligere Forvarsler kunde
neppe den danske Sandsiger aabne sin

50 Bane. Rahb.Sandsig.3. Hun gav os . . sin

Velsignelse med paa Reisen; mig syntes,
det var et lykkeligt Forvarsel. Bagge8.DV.
X.194. 3) (nu kun dial.) konkr.: genfærd
ell. andet spøgeri, som varsler om, at noget
skal ske. det var ingen levende Mand . . I
kan troe, det var hans Forvarsel. Jn^J'O.
1.78. Børnene (forstod) godt af de gamles
trykkede Miner, at nu havde et Forvarsel
vist sig igen.MylErichJNS.l. .FeiZft.f-vars-

60 le, v. [V.2.1] varsle forud; bebude (jf. fore-
varsle. Forvarselj. vAph.(1764). Derved for-

varsles intet goåt.VSO.
forvaske, v. [fcor'vasga] -ede. vbs. (sj.)

-ning. {jf. ty. verwaschen; næsten kun i

perf. part.) iscer m. h.t.tøj: vaske for me-
get; ødelægge ved for hyppig ell. for wte-
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gen vask. de loe af min forvadskede, af-

blegede . . Kjole. Levetzoiv.SH.82. en graa
Hvergarns Kjole, der var saa forvasket
og luvslidt, at den nok kunde ligne Mu-
sens graa Pels. Skovrøy.Fort.117. Billedet
. . var (snarere) forvansket ved Overma-
ling end ved Forvaskning. KMad8.BB.65.
En Ekspeditrice maa være velplejet fra

Fødderne til Haaret, altid være ren og
dog ikke forvasket. Pol.^^/iol922.Magasinet.
9.sp.3.

II (1. br.) m. h. t. ting, der omskvulpes
stærkt af bølger, længst ude (ligger) den
glitrende Is, mægtige Flager, høje Skodser,
blaa og torvaskeåe. EMikkels.N. 7.

for-ved, adv. se IV. for 19 (sp. 191^*-).

forvedde, v. [fmriveS'a] -ede. vbs. -ning
(LandmB.lII.17. Warm.Bot.185. ForstO.).

{jf. fortræet samt ty. verholzen, verholzern;
hot.) om plante(celle ) : blive haard og træ-
agtig, ved ualmindelig stærk Buskning .

.

ere Planterne blevne . . forveddede i den
unge AldeT.LandmB.III.53. Warm.Bot.185.
Stænglerne (o: af vinranken) forveder og
bliver til Stammer, der kan naa en Arms
Tykkelse eller mere. MentzO.Pl.257.
Forvej, en. [if(or,vai'] Høysg.AG.102.

kun i hest. f. i udtr. i forvejen, {dannet i beg.

af 18. aarh. af V. for- og Vej som afløser

af udtr. for i vejen (se u. IV. for 19 sp.l89"))

1) m. h. t. sted: om bevægelse frem foran
(nogen); for ud (u. IV. for 19 sp.l9P). ad
de ham bekiendte Gienveie var (han) ilet

dem i Forveien. Rahb.Fort.1.366. Sosia (er)

sendt af sin Herre i Forveien for at melde
dennes seirende Hiemkomst, £a^5'es.i)an/".

n.l57. Ing.EM.L17. *de vide,
| At jeg i

Forveien er gaaet. Heib.Poet.IlI.467. Feilb.

billedl. (jf. bet. 2): Ikke jeg (o: Johannes
døberen) er Messias, men blot udskikket i

Forveien for ham. Joh.3.28(OGuldb.).

2) m. h. t. tid. 2.1) tidligere end, før end
noget sker ell. indtræffer; forud (2). Den
fornuftige Landmand, der vil høste, haver
i Forveien . . udsaaet sin Sæd. Schytte.IB.
11.34. at bringe et nøgent Menneske her-
ind uden at sige mig det i Forvejen. £»;.

VI.284. nu er det bag efter; jeg sa^de dig
det jo i Fovve\en.SvGrundtv.FÆ.I.161.
Pont.LP.VII.165.

II
m. forudgaaende tids-

angivelse : 1. for at betegne den tid, der for-
løb ml. den angivne hændelse og det inde-

værende tidspunkt. Hun havde nogle Uger
i Forveien talt om at sætte sig fast her i

Egnen. Hauch.II.30. Smaabørnene var et

Øjeblik iForvejen kommen springende ind.

Pont.LP.VI.20. 2. (m. tidsangivelsen i best.f.)

for at betegne det umiddelbart foregaaende af
samme art, /æ. aar et i forvejen, (det) for-
rige aar. Blich.III.273. Aftenen iForvejen.
PontLP.VILlSl.

II
gaa i forvejen (for),

(nu 1. br.) gaa forud (for), der maae altid

gaae . . mislykkede Forsøg i Forveien,
inden Mennesket lærer sine Evners rette
Brvig.Birckner.1.74. *Omstændigheder,

|

Der gik iforveien for den bratte Død. Pa,l

M.U.302. komme (en) i forvejen, (nu

næppe br.) komme (en) i forkøbet. Jeg maa
dog komme den Knegt i Forveyen, og
sige ham et par sande Ord. Kom Grønneg.
11.241. de havde eUers angrebet ham, om
han ikke var kommet dem i Forveien.
Balle.Bib.L24. Rektor var kommet ham i

Forvejen og havde fortalt Sagens Sam-
menhæng paa sin Maade. PAHeib.TJS.153.
2.2) paa forhaand (6.2); a priori. De

10 kan være forsikret om en hastig Befor-
dring. Jeg kan allerede i Forveien ønske
Dem til Lykke med Kapitains Karakteer.
Tode.S.73. i Forveien var (jeg) overbeviist
om et troehiertigt Svar paa mit Spørs-
maal. Bagges.L.I.309. At jeg ikke skulde
finde synderlig Mange af dem i Live, som
jeg havde kjendt i min Barndom, kunde
jeg sige mig selv iForve']en.Hauch.MfB.
338. e. br. \\ som betegnelse for, at visse til-

20 strækkelige betingelser er til stede, visse om-
stændigheder indtrufne, som maa tages i be-

tragtning ved en handling. En Nat, da A.
havde lagt sig til god Roe, hørdes nogle
Skud fra Friderikshald. Frygtsom i For-
veien sprang han nu op af Sengen, og
spurgde heftig hvad det kunde være?ifaM.
SgH.374. de alene handle indsigtsfuldt,

der iforveien ere udrustede med Indsigter.

Engelst.Tale.(1808).31.'i:iogleBøndevdTenge

30 væltede Kul i Kakkelovnen der i Forvejen
var gloende. AndNx.PE.I.212.
forvejret, part. adj. [fmr'vai'rat] (dan-

net efter iorvitTe; sj.) forvitret. Ørst.IX.15.

II
maaske til vejre (hø olgn.): fortørret, det

mellemliggende Land med dets Marker,
Lyng og Klit seer ved Modsætningen til

det tindrende Sand omkring En forbrændt
og forveiret ud. Goldschm.VT.228.
forveksle, v. [fcorivægslg] -ede; imp.

^ (sj.) forveksl (jf. Mikkels.Sprogl.209) ell. (nu
næppe br.) -e (Storm.(Bahb.LB.I.342)). vbs.

-ing (s. d.).{ænyd. forvedsle ell. d. s.; fra mnt.
vorwesselen, hty. verwechseln

; jf. veksle) 1

)

t (om)bytte. I.l) m^d ell. mod sin vilje er-
statte (noget) med noget andet, (især i forb, m.
medj. elementerne bleve . . beqvemmelig
forvexlede (1871: omskiftede^ med hver-
andre. Visd.l 9.1 7(Chr. VI). den chamererede
Kiortel, med hvilken du . . har forvexlet din

50 Studenter-Dragt.Comcedie omLyveren.(1725).
70. Det er dog godt at kunde lidt Tasken-
spiUerkonster. Det er ingen Sag at forvexle
Tærningerne. PAHeib. Sk. II. 211. enkelte
Led i iSæden ere forvexlede, eller bragte
ud af den naturligste OTden.Molb.F.3S4.
1 .2) udlevere (en) noget mod at faa noget igen

af samme art ell. af samme værdi; ud-
veksle. Best blef det, at mand . . afhand-
lede bemældte Post om Leyde-Brefvene

;

60 Hvilke naar de i deres Originaler . . vare
befundne rigtige, kunde de med hver
andre forvexles. Slange.ChrIV.1047. m. h. t.

tuskhandel: Det første Contor blev anlagt

til Brug i Flandern, hvor de forvexlede
Guld, Sølv . . Silke og Fløyel, som didhen
førtes fra Frankrig.Holb.Berg.205.

i|
m. h. t.
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penge: veksle større eU. mindre møntsorter

ell. sedler. Jeg maa have disse Bancosedler
forvexlede i Ducater. YSO. I j) om nisser,

underjordiske olgn.: forbytte (2a). jeg (mær-
ker), at vore Herrer er bleven forvexlede.
Holb.UHH.III.2. smstJILS. 2) m. fleHah-
obj. (ell. to sideordnede obj.) ell. m. entals-obj.

efterfulgt af præp. med: fejlagtig antage
noget for noget andet (som ligner det, er

bekiendte, | For Verden forvendte,
| Her

skiulte med Christo i Faderen leve. Brors.
246. nu vist kun i forb. forvendt lilje,
se Lilje. 1^) (især bibl.) overf.: føre paa af'
veje; vildlede, denne Paulus . . har over-
talt og forvendt (1819: afvendt; 1907: vild-

ledt; meget folk. ApG.19.26(Ckr.VI).*Adsæa
blev fra Gud forvendt | Med Eva til at

synde. Brors. 103. H part. forvendt brugt
vanskeligt at skelne derfra); tage fejl af. lo som adj.: moralsk fordærvet; vanartet; van-
(to) Egenskaber, hvoraf den ene ligner
den (o: ondskaben) saa meget at de ofte

bUve forvexlede. £tc.FI.^i6. vogt Dig ..

at Du ikke i din Vrede forvexler Hevnens
Stemme med RetfærdighedenslFaZsen.Jdda.
80. „De troede at have elsket mig tilforn."

— „Det var en Feiltagelse: jeg forvexlede
det Forbigangne med det Tilkommende."
Ileib.TR.nr.43.14. forvexle en Olding og et

slægtet, den vanartige og forvendte Slægt.
Phil.2.15. Ew.VI.234. Da begav St. Fran-
ciscus sig til denne forvendte Syge (o : en
spedalsk, som bespottede gud). JørgJSA.50.

jf.: det Onde (er) i sig selv en For-
vendthed, som strider imod Naturen.
Mynst.BetrJ.266. JPJac.nj.56.

2) give noget et andet udseende eU. en
anden karakter; forandre, iscer: paa en

Barn. Kierk.XIII.56o. de to Personer for- 20 skadelig, ufordelagtig, unaturlig, urigtig maa
veksles nu saa hyppig. Pont.LP.VIlJSO.
}\(sj.) fremkalde forveksling (2) inieUem.

Enhver Forklædning, der forvexler Kjøn-
nene, er der noget Misligt veå.Ing.LB.
III.168. ForveKslini;, en, flt. -er. {cenyd.

d. s.; vbs. til forveksle) 1) til forveksle 1.

1.1) til forveksle I.1; spec: J" forflyttelse af
en akkords grundtone tU en ny oktav; om-
vending afakkorden. MusikL.(1801).93. Eeib.

de. (ofte m. flg. præp. til^. 2.1) (især bibl.)

i al olm. eders fader haver bedraget mig,
og forvendt (1871: forandret) min løn ti

gSiage.lMos.31.7(Chr.VI). vi kunne . . for-

vende (o: forfalske) Vægtskaalene med
Svig. Aw.8.5. % part. forvendt brugt som
adj. Hvad kand ikke Omgiengelse med
gemeene Folk udvirke? Barnet er jo saa
forvendt, at man kiender det ey igien.

PoetJX.56. nu kun i forb. en)ia.Tm o nisk 30 HolbJ)R.Ili.5. især om ting og forhold:
forveksling, det forhold, at man ved en
modulation erstatter en tone med en, som
har et andet navn, men samme tonehøjde.

Sal.V.1127. 1.2) t til forveksle 1.2. Grev-
skabernes Forvexling mod det Amt Tøn-
dem. Eolb.DH. III. 667. H om byttehandel.

Udi ældgamle Dage blev Handelen dreven
alleene ved Forvexling, saa at man maatte
give Varer for Yarer. sa.NF.Ll88. || m.h.t.

bagvendt (2); forkert (2). *! sammen-
flikker noget,

I
Hvoraf en deel er Løgn,

en deel forvendt og kroget. FrIIom.PM.18.
en Mand, der anvender sine Midler paa
saa forvendt en Maade. Spectator.242. Al-
ting var forvendt for ham. Pennen vilde
ikke give Blæk, Marqvien maatte sige
ham hver Mening tre eller fire Gange til.

Ejv.VI.300. en Residenz-Stad er overalt
penge. VSO. 2) til forveksle 2. af disse 40 en forvendt og fordærvet politisk Ting,
tvende Begrebers, det Gavnliges og det
Retfærdiges, Forvexling opkomme . . idel

Forvirring.^ircfcner.rr.58. Kierk.1.239. Hun
lignede Moderen i Trækkene, til Forveks-
ling. JYJens.CT.329.
forvende, v. [fmr'væn'a] -te ell. f -ede

(Holb.Mel.V.2. ThSchmidt.S.699). vbs. (nu
sj.) -else (Moth.V123. Bothe.KB.34. Mart.
MynstJI.34) eU. (nu næppe br.) -ing (Moth.
V124. Bahb.E.V.369). (glda. d. s.; fra mnt. 50 rens orden. Af jorden fremkommer brød;

en vanskabt og vanskabende Konstform.
BaggesJ)V.IX.21. bleve de danske Sles-
vigere revne fra de tydske, vilde rime-
ligvis Forholdet stilles saa forvendt, at
(Danmark) maatte bruge Magten mod de
Første. Krieger.D.IJ4. den gamle forvente
Lære om, at Nadveren er til Syndernes
FoTladelse.VBeck.LK.1.395. 2.2) f (fuld-
stændig) omvælte en vis tingenes ell. natu-

vorwenden (hty. verwenden^; besl. m. for-

vant)

1) give (noget) en anden retning; vende
ell. lede (noget) bort. I.l) (især arkais.) i

egl. bet. de bleve drevne bort derfra for

deres Trolddoms Skyld; thi den var saa
stærk, at de . . kunde forvende Veir og
Yuid.Hauch.V.37. H (især bibl.) i bUledl
udtr. Den, som vandrer i fuldkommenhed.

og der under forvendes (1871 : omvæltes)
den som af ild.Job.28.5(Chr.VI). »Imod
Naturens Lov skal aUe Ting forvendes,

|

Og intet Element forblive i sin Gang.
Falst.0vid.21. Kan det være et ædelt Folk,
hvilket lader sig regiere af Qvinder? Fy,
til den Guds Ordnings Forvendelse ! Rothe.
KB.34. 2J) (især arkais. ell. poet.) omskabe;
forvandle. 'Du tie nu tvær, du fule Gast,

|

skal vandre tryggeligen; men den, som 60 du blive forvendt til ^ten. DFTJ.nr.9J.5.
forvender sine veye (1871: gaaer Krog
veie;, skal kiendes. Ords.l0.9(Chr.VI). »Er
Naadens søde Kilde

|
Fortørret og for-

vendt? Bror8.208.
II

part. forvendt brugt
som adj.: bortvendt. *Hielp, at vi ud-
vælge de skiulteste Veye . . | Her ikke

overf., m. h. t. sindelag. *(overaU) For-
vendte hun strax Hjertet

| Paa hver en
\JngeTsvend.Winth.EF.43. nu havde hun
jo intet mere med ham at skaffe, siden
den anden havde forvendt hendes Sind.
RGandrup.Mørket.(1917).207. 2.4) (nu sj.)



1087 forrende forvente 1088

m. h. t. en persons ydre fremtræden (udtryk,

stemme osv.): fordreje; ukendeliggøre.
Naar I faste, da seer ikke bedrøvede ud,
som Øienskalke; thi de forvende (1907:

føre . . ukendelige^ deres Ansigt, paa det
lenneskene kunne see dem faste. Matth.

6.16. *Jeg saae, hvorledes du dit Øye-Syn
forvendte,

|
Og Medynk over mig med

blege Taarer bar. Falst.0vid.61. han havde
let ved at forvende sin Røst. EBrand.H.
149.

II
paii. forvendt brugt som adj. hans

Ansigt var gandske forvendt. Dumetius.III.
78. jf.: jeg gaaer kun i denne forvendte
Dragt (o: forklædning) alleene for den Aar-
sag, at ingen skulle kiende mig og tage
mig for en Spion. Holb.Mel.1V. 9. 2.5) ^ give
ord, begreber, tanker osv. en anden (min-
dre rigtig ell. ringere) form ell. betydning.
om en Fransk Mand her udi Landet for-

vendte sit Navn Jean og lod sig kalde
Hans, naar hånd kom luem igien.Holb.
Jean.I.l. En ond Samvittighed og Frygt
for hendes Faers Fortørnelse har bragt
hende til at forvende Historien saaledes.
sa.HP.III.8. *han forvender

| Sit Sprog
med idel Tydsk og YvdLnsk.Falst.64. ha-
bile Folk, der kan skrive hvad Haand
efter, det skal være, og som kan forvende
deres ^ogsi^vex. PAHeib.VS.463. der fin-

des Ting i Pauli Breve . . hvilke de Ukyn-
dige . . forvende tU deres egen Fordær-
velse. i/a«cA.7JI..36 7. det lykkedes helt at

forvende Folkets gamle Dom om (hesten),

det ypperste Husdyr . . blev nu med Et
ved sin Død til en uren, en forbandet Sliaih-

ning. TroelsL.V.13. jf. (arkais.): hvor der
. . indkom ny Begreber — f. Ex. med Kri-
stendommen . . dér tog man de gamle
Ord og „forvendte" dem kristeligt
(d : omtydede dem efter kristne forestillinger).

LJac.KvM.lO. refl.: om Nogen end kjendte
Sandheden aabenbar og vilde misbruge
den til Forfængelighed, saa vilde Ordet
forvende sig i hans Mund og vorde en
klingende Bjælde. Hauch.IV.l?0. forven-
de retten, en sag olgn., bøje retten; par-
tisk fordærve en sag (jf. forvilde S.i^, Gaven
kan forblinde de Seende og forvende de
Retfærdiges SageT.2Mos.23.8. jeg kand for-

vende, hvilken Sag jeg vil, ved subtile

Distinctioner. Holb.Bars. V.5. *(I) Som frek-
ke her i Synden gaae | Og Herrens Ret
iovvenåe. Brors.251. en lille Flok Menne-
sker . . kan forvende Retten i et Land.
HarNiels.SP. 75.

||
^ar<. f o rv e n d t brugt som

adj. Kløgt skal bevare dig . . fra en Mand,
som taler forvendte Ting. Ords.2.12. Pafie
fra Commandanten, der alle vare med for-

vendte Navne. Æreboe.184. *da jeg undren-
de hørte

I
Øens sandfærdige Navn : Thor-

sing, ei Taasing, forvendt. Oehl.L.I.149.

3) t sætte sig i besiddelse af noget, som
er en betroet; tilvende sig. Befindis nogen
at forvende, eller forøde, Penge, Vare,
Gevær, eller andet, som til Kongens Tie-
niste og Armeens Underholdning skulle

anvendis. DL.6—4—12. Jeg skal ikke for-
vende noget af alt det, som jeg har under
mine Hænder. VSO.
forTente, v. [fmrivæn'de] -ede. vbs.

-else (s. d.) ell. -ning (s. d.), jf. Forventende.
{ænyd. d. s. ell. forwinte)

1) oppebie; vente, l.i) (nu næppe br.)

uden obj. saalænge maae vore Sjæle for-

vente. Ing.EF.IV.33. Hvo (Kristus) er, det
10 seer man nu lettere da . . Folket (har)

tabt Taalmodighed i at forvente. Eierk.
XII.51.

II t ni. flg. præp. (efter, paa). Den
store og behagelige Vrimmel af Fartøy .

.

foraarsages . . af en stor Mængde Baade,
der ideligen ligge og forvente paa Fragt.
Holb.Berg.79. Erke-Biskopen skulde endnu
i nogle Aar forvente efter Bruden, hvilken
nu først . . fyldede sit Alders Tolfte Aar.
Slange.ChrIV.986. 1.2) m. obj.

\\
(nu næppe

20 br.) m. person-obj.: vente (ens komme), der
Jesus kom tilbage, tog Folket imod ham

;

thi de forventede (1907: ventedej ham
k\\e.Luc.8.40. jeg haver . . skrevet til Eders
Broderi Kjøbenhavn. og vi kunne nu hver
Dag forvente ham. Blich. 11.401.

\\
(især

poet. ell. foræld.) m. tings-obj.: afvente. "Med
Længsel jeg din Ankomst har forventet.
Heib.TB.nr.26.1. 'rolig kan din Time du
forvente. PalM.TreD.166.

30 2) O gøre sig en (ofte: følelsesbetonet, af
personlig interesse bestemt) forestilling om,
at noget vil indtræffe ell. forløbe paa en vis

maade; formode; regne med (noget frem-
tidigt) som givet ell. sandsynligt. Vi har me-
gen Grund til at forvente Krig. VSO. man
forventer det Onde med en frygtelig Vis-
\xedi.PEMmi.H86. jf. (sj.): »Agenten,

|
Som

til Svar imod Forventen (alm.: forvent-
ning)

I

Gav et mildt og kjærligt Nik.^ødf.
40 SD.35. oftest: imødese (noget) med glæde;

gøre sig forhaabning (om); ha abe (paa)

(jf.: „Det man forventer er . . oftest noget
goåt."" PEMidl.H87). vi forvente Lys, og
see, der er Mørke. £s.59. 9. *Du bliver rii-

gere, end du maaskee forventer. Storm.FF.
153. jeg har jo ogsaa nydt langt ander-
ledes Sundhed, end det . . var at forvente.
Grundtv.E.68. *evigt Samliv tør vi ei for-

vente. PalM.IV.307. noget Stort, Mægtigt,
50 Lyksaligt, som ligger derude i Fremtiden.
Hvad var det, vi forventede ?roj)s.J.567,

især styrende genstands-sætn. ell. inf: han
forventede . . at han oftere kunde faae

Lov til at gjøre denne Lystrejse. Blich.IV.

93. *„Hun har sagt, at der er alle Skatte,
|

Som i Længsel her vi vente paa." | . .

„Hvordan forvente, hvad du ikke kjender."

PalM.II.200. At (Kristus) skal komme i

Herligheden, forventes, men kan kun for-

60 ventes og troes. Kierk.XII.23. vi forventer
snart at høre fra Dem.Ludv. (emb.:) kun
den overordnede Myndighed kan skrive:

De medfølgende Bilag forventes efter endt
Afbenyttelse tilbagesendte, medens den
underordnede . . maa skrive: De medføl-
gende Bilag bedes, eller tør forventes, til-
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bagesendt efter endt Afbenyttelse. Z)iSi.

1922.131.

3) præs. part. forventende (nu næppe
br. i rigsspr.: forventendes. Moth.Vl31.
Slange.ChrIV.430). 3.1) m. aktiv bet. U f
være noget forventende, vente noget.

den foreenede Krigshær lod sig see . .

førend man var den forventende. HolhJHh.
1.108. jeg (var) intet got . . forventende.
Ew.VI.96.

II
(sj.) forventningsfuld. *Gen-

nem den unge forventende Rug
|
drager

en glad lille Sti os. MadsNiels.D G.40. 3:2)

t m. pass. bet. : sotn (kan) ventes (jf. forven-
teligj. den i saa lang Tid forventende Lyk-
ke at tale med ham i Enrom. HolhJuLlsc.
de forventende Børn i det nye Egteskab.
Balle.Bib.1.92. \\ \ som man er forvent-

ningsfuld over for. øine Skovens forven-
tende Hemmelighed, Fodstiens forføreri-

ske Forsvinden. ^terfc.F. 7. H være for-
ventende, ventes; være i vente. Nogle hol-
de for, at Prophetierne ere opfyldte, andre,
at Christus er endnu ioTventende.HolbJ^H.
11.528. dend ansagte Forsamling . . hvortil
baade Kongens af Store Britannien og
Kongens af Sverrige deres Gesandter vare
forventendes. Slange.ChrIV.430.

4) O perf.part. forventet brugt som adj.

:

som man frygter ell. (oftest) haaber vil ind-

træffe ell. finde sted. Mahomed var den for-

ventede store PTophet.Holb.Hh.II.28. (hun
skulde) beværte de sex forventede Gjæster.
Eofoed-Hansen.DL.o7. iTiUidtil „forven-
tet Efterbevilling" (havde ministeren)
glat væk . . anvist Udbetalinger, der over-
skred den bevilgede . . Byggesum.BeWTid.
*/iil922.Aft.3.sp.2.

O forventelig, a<i/. [f(or'væn*(?8li] adv.
-t ell. d. s. (ænyd. d. s. m. bet. „som ventes med
længsel"; til forvente; nu sj.) som (kan) ven-
tes; ventelig, vi tilsiger ikke saa meget
en forventbg Fordeel, som vi viiser for
enhvers Øyen, hvor den er at finde. Holb.
Samt.6. vore i sin Tid forventelige aande-
lige Legemer. Tullin.III.306. VSO. H som
adv.: atdagelig; formodentlig. „Hellig Olav"
afgaar fra Kjøbenhavn forventelig 25de
April. BerlTid:'U1918.M.4.sp.2. Forven-
telse, ForTcntende, se Forventning.
Forventning ell. (nu sj.) Forven-

telse, en. (f Forventeade. Biehl.CervXF.
1.300). flt. (især i bet. 2) -(c)r. (ænyd. for-

ventelse, forventende ; vbs. til forvente (2))

1) (især m. præp. om (sj. af. Holb.Conv.
229. Grundtv.SSJII.479) eU. (sj.) styrende
gen.: Stampe.II.147. Kierk.IV.64) det at

vente paa ell. forvente noget. Ach! aUersø-
deste Leonora, er det mueligt at jeg efter

saa lang Forventelse skal have den
Lykke at (se dig). HolbJul.3sc. den Sag
maae Hans Majestæt til allemaadigst Re-
solutions Forventelse , allerunderdanigst
forestilles. Stampe.II.147. (blomsterne) hav-
de ikke kunnet udholde de to Dages For-
ventning. CBernh.XI.108. nu kun: den til-

stand at være opfyldt af en usikker eU. æng-

stelig formodning om, hvad der vil ind-
træffe; uden nærmere bestemmelse især: for-
ha åbning om noget glædeligt ell. behageligt.

all Frygt er ikke andet end en Forven-
telse af tilkommende Modgang og Uheld.
Holb. MTkr. 115. Menneskene sknUe for-

smægte af Frygt og de Tings Forventelse,
som skulde komme. Kierk.lV.64. et Hierte,
som hoppede i mit Bryst af Mod og For-

10 ventning.£ic.FJ7I.73. 'Med spændt For-
ventning . .

I
De unge Præstedøttre vente

dem (o:julegæsterne).PalM.JV.16. Da Jesus
kom, var Forventningen om en Frelser
almindelig iblandt ^øåen\e.Katek.§71. Men-
nesker forsmægte af Frygt og Forvent-
ning (1819: Forventelse^ om de Ting, som
komme over Jordenge. Luc.21.26(1907).
(sj.) i flt.: denne Piges skjønneste Aar
hensukkes i skuffede Forventninger. Gylb.

20 TT.268.
II

styret af præp. i: »Her kan de
klynke, her, i from Forventning,

| Og
folde Hænderne. Ew.V.141. 'stille sidde de
i stum Forventmng. RiberJ.211. efterfulgt

af præp. ell. (nu kun med demonstr. pron.)
umiddelbart af z.t-sætn. ell. inf.: Blev over
i forventelsze, at faae hTev.JJuel.440.
(han) havde sat (almuen) i Forventelse af
noget Stort og Yigtigt. Ew.VILll8. Jeg
kom herhid i den Forventelse, at finde i

30 Dem saadan een, som min Kousine forhen
har afskildret. rode.iS.5 7. *! tryg Forvent-
ning af (nu: om^ et Svar paa dette . .

|
Om-

favner jeg Hem.. Bagges.SkR.201. en ung,
dannet Mand af glimrende Herkomst, og i

Forventning af betydelige Rigdomme.Bet6.
Pros.VIlJ.42. Jeg forlod ham . . i For-
ventning, at min Lykke maaskee stod saa
nær ved min Dør. Winth.IX.292. i For-
ventning om Deres ærede SvarXudv. væ-

40 re i forventning(en), (sj.) være i vente;
(kunne) ventes, der ere Skibe i Forvent-
ning. JsZZysf.^ 9. alt dette var i Forvent-
ningen og var nær. JVJens.CT.49. || i forb.
som imødese med forventning: (vi kan
se fremtiden) imøde med tillidsfuld For-
ventning. MynstJonstr.l8. (jeg) vil . . sær-
lig med Forventning imødese Resultaterne
af Deres fortsatte Forsøg paa det her be-
rørte Ye\t.P(mt.LP.VI.91.

50 2) forestilling, man gør sig om noget,
man (med haab ell. frygt) venter (paa);
ogs. konkr.: genstand for forventning
(1); hvad man (for)venter. min seyer er
borte, og min forventelse fra Herren
(1871: og hvadjeg forventede fra Herren^.
Begr.3.18(Chr.VI). Udgangen svarer ikke
altid til Anstalterne og Forventelsen.Oecon
T.V.50. jeg (skal) stræbe, saa meget som
min ringe Evne tillader, at fyldestgiøre

60 mine Læseres Forventelser. Tode.STJI.25.
Jeg er (bleven) skuffet i min Forvent-
ning af denne berømte Brønds Behage-
ligheder. ^a^^es.i.J.3<2 7. Dette Møde var
meget uinteressant . . svarede . . Udet til

min Forventning. FrSneed.1. 425. dersom
De venter at see betydelige Skridt til

V. Rentrykt »/< 1923
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Bondestandens Emancipation, saa vil Deres
Forventning slaae fei\.Heib.Poet.V.21. (jeg)

nærmede mig fuld af bange Forventninger.
Bergs.BB.99. De Forventninger, han havde
sat (alm.: nærety til Schelling, blev skuf-
fede. TroelsL.BS.III.327. denne Komman-
dant havde overgaaet den dristigste For-
ventning. Han forstod ikke Spøg. Kehler.
KK.22.

II
styret af præp. selv for . . Hei-

berg er et saadant Foretagende ikke lyk- lo

kedes efter Forventning (o: saaledes
som man havde ventet).Kierk.V.51. han (gav)
mod alles forventelse midtudi sin seyer-
vindings lob . . sin fiende en meget billig

fred. Holb.DNB.243. (han) styrer alle til-

sammenstødende Omstændigheder, tvert-
imod Forventelse, til Frelsning og Tryg-
hed for Landet. Balle.Bib.1.83. over (al)
forventning, mere end man paa forhaand
kunde vente, et Held, der var over al For- 20

ventmng.Ew.VIII.77. *han er over al For-
ventning oprømt. Hrz.XII.98. Den frem-
mede . . søgte at faa en almindelig Passiar

i istand. Det lykkedes over al Forventning.
Aaki.VF.232.
forventnings-fnld, adj. [1] som er

opfyldt af forventning. Han lyttede forvent-
ningsfuld til enhver Lyd. Ing.EM.III.140.
*Forventningsfuld og øde Jorden laa,

|

Ret som de Slægter kun den vented paa,
| 30

Der skulde fra det første Par udspringe.
PalM.VII.69. nogle Minuter hengik under
en forventningsfuld Pavse. Goldschm.I.l22.
Søndag Morgen sætter Folk i en vis for-

ventningsfuld Stemning. Man har fri .

.

Man skal jo more sig. Schand.F.377.
\\

(sj.)

som er imødeset med forventning. Den store,

forventningsfulde Aften kom, Lotte-Lene
skulde optræde. HCAnd.VIII.285. \\ som
adv. Som Yngling drog han alle . . Yn- 40

deres Blik forventningsfuldt paa sig.Mynst.
Brøndst.6. forventningsfuld saae de Begge
deres Bryllupsdag imøde. Ing.EF.I.lSo. at

forberede sig rigtig forventningsfuldt til en
Ting. VilhAnd.AD.206. || hertil Forvent-
ningsfuldhed. Schand.SF.97. -princip,
et. [2] (jur.) det princip, at en erklærings
retsvirkning ikke afluenger af, hvad dens
udsteder har ment, men hvad modtageren
med føje har lagt ind i den. Lassen.A0.28. 50

SaUVin.55L
For-verden, en. [V.2.1] verden, som

den var i en (fjern) fortid. Nutidens og
Forverdenens Genier. Ørst.Br. 1. 240. Det
er, som om Du vandrede paa en uhyre
Kirkegaard blandt talløse Kæmpegrave
eller paa Tomterne af en ødelagt Forver-
den.Blich.III.218. nu vist kun (naturv., 1. br.)

om den tid, der ligger forud for den nuvæ-
rende jordperiode. (Cuviers) store Opda- 60

gelser' af Forverdenens Dyr. Hauch.MfU.
23. Brandes.Goe.I.155.

t forvide, v. -ede. vbs. -else (Moth.V
146). {ænyd. d. s.; fra mnt. vorwiden (jf.
hty. erweiternj, af mnt. wide (hty. weit^,

vw) gøre vid(ere), bred(ere); ogs.i al

alm.: gøre større; udvide. Moth.V146. (de)
begierede (ikke) at forvide deres Grænd-
ser, eller at tilegne sig nogen Fodbred
af hvad som erobredes. Slange.ChrIV.1163.
en Proposition, som i henseende til Sub-
jectum og Prædicatum ved adskillige De-
terminationer er forvided og udstrakt.
Høysg.AG.175. „Bruges sielden.« VSO.
for-viden, adj. {glda. forwidhen (Kem-

pis.127), SV. (dial. ell. arkais.) forveten, no.
dial. forviten, oldn. forvitinn, jf. ænyd. for-
vittig, ty. fiir-, vorwitzig, alle i bet. 2; i bet.

1 af V. for- 2.1, i bet. 2 af omstridt oprin-
delse; sml. -vidende; nu kunjy.) 1) som for-
ud aner ell. ved noget ; forudanende; for-
udvidende (se Forvidenhed i); jf. Feilb.
samt: *Ald Kierlighed er fuld af en for-
vidden Frygt. Rose.Ovid.L5. 2) som gerne
vil vide noget (der er en uvedkommende);
nysgerrig. MDL. Feilb. jf. Gram.D0.145.
I. t -vidende, et. [V.2.1] det at være un-
derrettet om noget; vidende (jf. Forudvi-
dende^, jeg har (ikke) været saa længe
fra mit Hus uden Biskoppens og Prov-
stens Forvidende.Cili 758.(^Swnrf6Amti9i8.
92). IL t -vidende, part. adj. 1) [V.2.1]

som ved noget forud ; fremsynet. vAph.(1759).

2) (sj.) d. s. s. -viden 2. vAph.(1759). „Bru-
ges sielden." VSO. f -viden-lied, en.
til forviden ell. II. forvidende. 1) til for-

viden 1 ell. n. forvidende 1: d. s. s. Forud-
videnhed. Jud.ll.20(Chr.VI; seM.Forudvi-
denhedj. vAph.(1759). Guds Forvidenhed.
NTreschow.Christ^ndommensAand.(1828).80.
en vis Thordis, meget berømt for sin Viis-
dom og Forvidenhed . . som sædvanlig
indfandt sig ved alle store Sammenkom-
ster, hvor man pleiede at raadføre sig
med hende. Engelst.Qvindekj.290. 2) til for-

viden 2 ell. n. forvidende 2: nysgerrighed.
andre Menniskers Forvidenhed og Nys-
giærighed (er) gaaet saa vidt, at de har
gierne villet Tale med . . de Døde. Hersl.

Præd.266. vAph.(1759). VSO. MDL.
forvilde, v. [fmr'vegla] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. d. s. ; fra ty. verwickeln
; jf.

vikle, indvikle)

1) (nul. br.) gribe fat i noget, saaledes

at de enkelte dele ell. partier omslutter
det ell. hænger fast i det og hindrer det

i at komme løs ell. bevæge sig; indvikle.
Saa bliver Foden forviklet i hans Kappe,
saa at han falder. PAHeib.Sk.IIL160. »Træ-
ets Rødder | . . hindre hendes Gang

|
Og

forvikle hendes Fødder. Bød^, 55. || oftest

refl.: blive holdt fast paa den angivne maade;
vikle sig ind. de jage (hestene) ind i Busker i

hvilke de forvikle sig.Kraft. VF.44. Traaden
brast og forviklede sig i Tenen. CBemh.I.
123. (ridderens) Sporer forviklede sig i de
væltede Træer. Schand.SB.32.

2) (især 03) billedl. ell. overf. anv. af bet.

1: bringe urede, uklarhed i en sag; bringe

noget i forvirring, som opr. var (mere) klart;

gøre indviklet, et konstigt System, som
de selv have sammensat, og hvorved den
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sande Christendom forvikles i en Mængde
af Stridigheder. JSn«ed.I/.2.50. der behø-
vedes hele Aarhundrede, for at bringe det
i Orden igien, som denne alting vidende
Øvrighed havde forviklet. Bagges.NK.180.
•Hvad var klart og tydeligt selv for et

lidet Barn, | Det kunde han forvikle, fast

som et uredt Garn. Hauch.SD.II.272. En
Maade, hvorpaa Sagen hyppigt yderligere
forvikles, er, at den ene af Parterne møder
beruset om Morgenen for Retten. TroelsL.

V.IOO. for vikle noget med noget, (1. hr.)

sætte (en tanke) i uberettiget forbindelse med
en anden; sammenblande (noget) teoretisk

med noget andet. Sandheder, som have
været forviklede med Vildfarelserne. Ørst.

1.88. Forfatningsspørgsmaalet var . . blevet
forviklet med et andet Spørgsmaal. Madv.
Dennationale Politik.(1864 ).12S. || refl.; spec.

m. h. t. (mundtlig) udtryknmaade : løbe sur i

(jf. forvirre 1.2 slutn.). (han) forviklede sig

i sine egne Perioder. CBernh. VI.229.
3) part. forviklet brugt som adj. 3.1) (jf.

bet. 1; nu l.br.) indfiltret; speget (ofte

i biUedl. udtr., jf. bet. 3.2/ (fuin) skal van-
dre i et forviklet gSLTa.Job.l8.8(Chr.VI). i

de tætte Skove (slynger) Træerne . . deres
tusindfold forviklede Grene. Mynst.Betr.I.
212. Sibb.1.23. haardnakket Ukrud, der med
lange, forviklede Rødder har snøret sig
fast om . . Nnhoplanter. PMøll.II.413. (Thu-
kydides) udreder . . Begivenhedernes for-

viklede Net. JohsSteenstr.H.18. 3.2) (jf bet.

2; især &) overf, om sag, hvis enkeltheder
er vanskelige at rede ud fra hinanden, eU.

som til skade for forstaaeligheden er blevet

sat i forbindelse med andre forhold: sam-
mensat; kompliceret; indviklet; om ar-

bejde (opgave): vanskelig at udføre (løse).

det allervanskeligste og meest forviklede
Problema. Kraft.(KSeUtkSkr.III.262). (faa)
kunne ledes videre, end tQ at udføre en
meget lidet forviklet Musik. 0rsf.JII.i5I.
Sagen er forviklet. fl'rz.fXi.?^. (et) meget
forviklet Mellemværende. -TLange.BM.I.lo.
AlfrLehm.G.94. jf. (sj.): Vort Øre . . denne
kunstrigt forviklede Naturindretning. Ørst.

III.76. \\f forvirret(i sin tankegang olgn.)

;

distraheret. Han er saa forviklet, at han
ikke kan finde Rede deri. VSO. (jeg) blev
uoplagt og forviklet og fattig paa Ord.
Sibb.l.lo2.

Forvikling, en. ilt. -er. vbs. til for-

vikle, ofte. m. mere konkr. bet. vAph.(l?59).

1) (sj.) til forvikle 1; spec. (konkr.) om (ara-
beskagtige) i hinanden slyngede linier, rige,

gyldne Forsiringer, der snoede sig i sære
Forviklinger og æventyrlige, dunkle Fi-
gurer. Goldschm.1.48. 2) CP til forvikle 2:

det at forvikle ell. (oftere) være ell. blive for-
viklet. Periodernes Forvikling (i filosofisk

foredrag) udgjør en stor Hindring i deres
Læsning. 0rsf.II.i85. Ved Sao^ens Forvik-
ling giorde han den vanskeUg for Dom-
merne. VSO. y om (forandring tU) en til-

stand, som er mere sammensat end den tid-

ligere eU. normale, jeg vil skride til en Be-
givenhed, der let kunde have gjort Ende
paa hele mit Livs Eventyr, før der endnu
kom nogen Forvikling deri. HCAnd. 1.12.

den særegne Forvikling (Brandes.RS.562 :

Complication^ af Evner, som udfordres for

at gøre sig gældende i det Samfund, hvori
de lever. Brandes. VI.322. jf HCAnd.TI.l 78.

[I
(æstet.) om knudens stramning („epitasis"

)

10 i roman, drama olgn. et dramatisk Kunst-
værk, der har Exposition, Forvikling og
Catastrophe. Heib. Fros. VIII. 489. Kierk.
KIIL355. det er Forviklingen, som i dette
Stykke har fremkaldt Karaktererne. Bran-
des.II.238. I nu især: vanskeligt ell. ube-
hageligt forhold (ml. personer), som kan
føre til brud, fjendtligheder olgn. ; konflikt,
(jeg) kan sige om (den unge pige), at Li-
vets Forviklinger endnu ikke have naaet

20 hende. CBernh.IX.12.5. det . . blev gjort
ham indlysende . . hvilken pinlig Forvik-
ling med Rom han derved havde ført ham
paa Halsen. CPalM.0.409. Vi havde . . haft
et besynderligt Held til at rage os ind i

Forviklinger. Drachm.E0.106.
forvilde, v. [fmr'vil'a] præt. -ede; part.

-et eU. (dial.) -t (ZakNiels.B.107). vbs. -else

(s. d.) ell. 'iag (se u. Forvildelse^, {æni/d.

glda. d. s., ogs. m. bet. „gøre ukendelig", „fjer-

30 ne"; fra mnt. vorwilden (hty. verwilde(r)n/
af mnt. wilde, wilt (hty. wild/ vHd, frem-
med, utøjlet ; jf. forviltre)

1) (især fagl.) gøre vild (utæmmet); i

pass. ell. refi., om tamdyr: vende tilbage
til vild tilstand. Qvæget forvildes naar
det gaaer længe i Skoven. vAph.f1764).
Det er forbudt forsætlig at lade Tamdyr
. . forvilde sig. Da. Skovforenings Tidsskr.

1920.55. særlig Kaniner . . forvildes over-
40 maade let, bliver da til „Vilde Kaniner".

sm^.
2) føre vild (paa urette vej). 2.1) CP i egl.

bet. 'Naar du med Erik følger næste Gang
|

Paa Jagt . . saa maa du |
Forvilde ham

. . i Skoven. Oehl.XII.73. *Derpaa jeg dig
forvilded 1 1 Biergets Kløfter oai.sa.N(T.83.

II
især i pass. og (nu næsten kun) refi.: komme

bort fra, ikke kunne finde den rette vej; fare
vild. den Danske flode .. var bleven for-

50 vildet udi søen, da den gik at opsøge den
Svenske noåe.Holb.DXB.232. Mu som
træt og mat

|
Forvildes i den skumle Nat.

Ew.1.79. vi forvildede os og kom .. i en
ganske fremmet Ga.åe. Bagges.L.I.81. 'Gaa
paa den sikkre Vei,

|
Sværm og forvUd

dig ei. Reib.Poet.III.468. Det var en Kvin-
de (som) havde forvildet sig i Skoven.
J V.Tens.A.II.102. jf.: 'Jeg lider godt

| Et
saadant Eventyr, en slig Forvilden (nu:

60 Forvilden sig^ I
Fra Sværmen. Oehl. XII.

109.
II

billedl. Bagges.SV.121. vor Tanke
. . forvildes paa sin dristige Flugt. Mynst.
Betr.11.160. Drachm.UD.331. 2.2) refi. (ell. i

pass.) om noget, der (ved en fejltagelse, af
vanvare olgn.) kommer hen, hvor det ikke

skal (maa) være ell. ikke normalt er. 'Nor-
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mannens Penge havde sig
|
forvildet til

hans Lomme. Arentzen.KH.43. Nu og da
forvildede en (sveddraabe) sig ind i Øjet
og voldte Svie. SLind.Brydninger.(1891).6.

II
spec. (hot.) om plante: udbrede sig uden

menneskets medvirkning. Warm.P.54. 2.3)

(nu 1. br.) G) overf.: lede bort fra det rette;

føre vild; forlede; ogs.: narre; skuffe, (un-
dertiden i forb. m. præp. fra ell. til^. Stam-
mernes Overhoveder have forvildet Ægyp-
ten. Es.19.13. *Lad ingen falsk Profet for-

vilde
I
Os bort fra Sandheds sikre Spor.

SalmHj.835.2. || i pass. ell. refl. Lad af, min
søn! at høre tugt; til at forvildes fra (1871

:

saa du farer vild fra^ forstandig tale. Ords.
19.27(Chr.VI). »Selv bedste Hierte tit for-

vilder sig,
I
Og dette "Vildspors Offer

Uiwev.Bahb.PoetF.II.164. »Aldrig de (o:

smaa børn) til Død og Dom
|
Sig fra Dig

forvilde I Grundtv.SS.1.645. en adelig Pige,
der . . havde forvildet sig til en Mesal-
liance. Goldschm.III.383.

3) (nu næppe br.) gøre uklar (for for-
staaelsen); forvirre. 3.1) bringe uorden ell.

uklarhed i noget (mere) klart. Nogle . . for-

dybe sig udi Transcendentalske Sager,
forvilde alting, og vide miet. Holb.Ep.I.
272. Endeel enten unyttige eller forglemte
Commata forvilder nogle Saxonis Fortæl-
linger. Langebek.Breve.852. de fremmede
Oldfuxer (faar) dobbelt Betaling for at

forvilde de Sager, som betros dem, imod
hvad en indfødt tør vove at gjøre sig
Haab om for at bringe de forvildede Sa-
ger igjen i Orden. FAEeih.US.103. spec. i

forb. som forvilde retten, vildlede en
domstol; bøje retten (jf. forvende 2.5J. MB.
1706.131. jf.: da skulle Landsdommerne
strax . . tilkiende den Skyldige, hvad Straf

hånd, som Rettens forvildere, bør at

lide. DL.1—4—26. 3.2) m. h. t. person (den
menneskelige erkendelse olgn.): gøre usikker

i henseende til dømmekraft olgn. den, som
forvilder (1907: forvirrer^ Eder, skal lide

Dommen. Gal.5.10. Dersom hun forvilder
mig (o: bringer mig fra koncepterne ved at

falde mig i talen), kan jeg ikke tale et Ord
meer. Ew.IV.239. Tabellerne i den (ny)
Fædrenelandets Historie ere fulgte, for
ikke at forvilde den Unges Hukommelse
med nye Tidsinddelinger. Ma/i. S'^'jH.**^.

giennem det Foranderlige maa (vi) skue
noget Evigt, om ei vort Blik siden skal
forvildes, eller tabe sig uden Sands og
Betydning i en forvirret Vrimmel af Gien-
stande. Molb.(Bahb.LB.1.31). jf.: *(han) be-
der dem stande ret stille:

|
„Thi den, der

gjør et saa dyre Skud,
|
Bør Ingen i Sig-

tet forvilde''. Blich.(1920).X.39. || re^.*saa-
snart man seer

|
Signetets Aftryk, man

sig ei forvilder (o: tager fejl): |
Man kan

ei gjætte mellem Fieer. Eeib.Poet. ¥111.321.

jf. : Prindsessens Finhed, Dannelse og fyr-

stelige Mildhed henrev ham vel, men syn-
tes ham dog ikke saa elskværdig, som
Mirzas Simpelhed og fortrolige Tone . .

Jo meer han sammenlignede dem, jo meer
forvildede deres BUleder sig med hinan-
den (o: de flød sammen for bevidstheden).
Ing.EF.II.32.

Ar) t (i forb. m. præp. fraj fravende,
berøve (en hans ejendom). *Et Erkebiscop-
dom de ham (o: Fr.III) forvilded fra.

Schandrup.N2*:
5) part. forvildet brugt som adj. 5.1) til

10 bet. 1 . II
(nu næppe br. uden for dial.) om

person (især barn): som er vanskelig at styre;

hvis opførsel er vild; uregerlig. vAph.
(1759). en forvildet Pige, der hverken
kjendte til Orden eller Reenlighed, og
neppe kunde staae stille paa eet Sted.
Srz.XII.207. *Jeg selv var den Gang en
forvildet Dreng,

|
Som af min Fa'er . .

tidt fik Skjender.PaiM.7J. 68. Feilb.
\\

(fagl.) om tamdyr: som er vendt tilbage tu

20 vild tilstand, den Skade som de forvildede
Dyr . . foraarsager, maa erstattes af Over-
træderen. i)a.SA:ot>/brenm^sTi(issfcr.i9^0.55.

II
(nu næppe br.) om vækstforhold olgn.:

bragt i en raa og ukultiveret tilstand; som
et vildnis. *Haugen laae forvildet. Winth.HF.
18. billedl.: *Alt siden vi tabte den Ære,

|

Guds Billedes Frugter at bære,
|
Var Ver-

den forvildet og øde, | Vi alle i Synden
bortdøde. jBrors.iO. »6.2) (jf. bet. 2.i; nu sj.)

30 som ikke kan finde sig til rette m. h. t. vej og
sted; vildfaren. Moth.Y174. *Paa Vandet
maatte hånd (o: Odysseus) ti Aar forvildet
drive. Falst.0vid.17. *(jeg) saae | Et Barn,
der klynkende ved Kilden laae. | Det var
forvildet. Alle taget hort. Erz.yiII.374.
*Jeg gik i denne Taage | Forvildet om.
'Winth.EF.141.

|| (nu næppe br.; jf. bet. h.5)

i videre anv.: som ikke er paa det rene
med forholdene; desorienteret. P. Da-

40 niel tillegger Kong Ludvig XI. en Stats-

Fejl, som han selv højligen forundrer sig
over . . Autor synes herudi at være gand-
ske forvildet. Eolb.Ep.III.461. Hedningene
bleve forvildede, skare alle Christne over
een K&m. Suhm.I.270. 5.3) (jf. bet. 2.2; CP

ell. fagl.) om hvad der er kommet et sted hen,

hvor det ikke hører hjemme, i fremmede ell.

usædvanlige omgivelser olgn. (paladset staar)

som et forvildet Stykke Rokkoko i Re-
so nedssancehyen.Schand.0.II.318. || spec.(bot.)

om plante : som forekommer uden for sit dyrk-
nings- (ell. naturlige vokse-)sted, spredt ad
tilfældig vej (ikke ved menneskets medvirken).
der er opstaaet Forvekslinger af vildt-

voksende og forvildede Planter, ianim^.
111.11. der (er ikke) taget Hensyn til de
forvildede, plantede eller tilfældig ind-

slæbte Arter (af blomster). Bostr.Flora.^"!.

(1917).iii. 5.4) (jf. bet. 2.8; nu 1. br.) O overf.:

60 som er ført paa afveje; vildfaren. Ew.VI.
83. (den frommes stemme) blev overdøvet
af de Forvildedes (o: de vantroes) Skrig
og Latter. Grundtv. TIdv.II.17. Lucidor, et

af Samfundets Stedbørn, uægte født og
tidlig forvildet i et uregelmæssigt Levned.
ADJørg.NE.II.124. Foreningen til forvil-
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dede unge Pigers Frelse. Krak.1923JJ.38.
5s) (jf. bet. 3.2; især O j omperson: forrykt;
forstyrret, de, som vare forvildede i

Aanden, skulle faae Forstand. Es. 29. 24.
(han) har slaget en Huusmand i Wirum,
som siden blev forvildet i Hovedet, og
omsider omkom sig selv. Luxd.Dagb.IJ80.
hun var forvildet paa Forstanden. Esm.III.
32. nu især: som er blevet vild (urolig, fe-
bril, fantaserende olgn.) p. gr. af sygdom
ell. forskrækkelse; ogs.: som vidner om
vildelse, jeg var forvildet i flere Dage og
forstod ikke, hvad de sagde til mig. Hauch.
VII.331. 'Kyst af sin egen Stemme, | For-
vildet i sin Skræk

|
Meer rasende den

(o: hjorten) satte |
Over Busk, over Bæk.

Winth.HF.14. Nu for F. op, saå sig for-

vildet omkring som en Mand, der lige

vaagner af Søvne. Schand.TF.I.126. Lille

Anna er hed og urolig, hun er vist lidt

forvildt. ZakNiels.B.107. H (bomh.) som for-
stcerkende adv.: overmaade; forfærdelig (2.2).

Esp.86.
Forvildelse, en. (f Forvilding. Stub.

Arier.61). flt. -r. vbs. til forvilde, især: 1) f
til forvilde 2.i: det at fare vUd. Ved For-
vildelse i Skoven kom jeg gandske ud fra

den rette YeLVSO. en Ariadnes Traad,
der sikrede mig fra Forvildelse. B'aucA.
IV.79. 2) UJ til forvilde 2.3; ogs. mere konkr.:

handling, hvorved man fjerner sig fra for-

nuftens, moralens ell. vedtægtens forskrifter;

fejltrin. *Til Lykke Daarlighed, som kal-

der Sviir forvilding,
|
Du laster Drue-Saft,

lev vel ved tør IndhHdning. Stub.Arier.61.

(hans) hele Aand . . var ingen Forvildelse,
intet Feiltrin mægtigt tfl at fordærve.
Molb.EL.131. Kjærlighedens Forvildelser
ere . . tilgiveligere, end andre Synder.
Gylb.Sk.204. Goldschm.III.383. Syndigt var
det just ikke, men det var en Forvildelse,
og man maatte vogte sig for Forvildelser.
Bang.HS.o4.

||
(nu 1. br.) opfattelse, der fjer-

ner sig (meget) fra den rigtige; fejltagelse,
(at) ville stifte Forlig mellem Christus og
denne Verdens Viisdom . . er en stor For-
vildelse. Ha«c;i.IF.4i 7. 3) t til forvilde 3.

Moth.V174. Ved deres Forvildelse (o: ved
at de forvirrede ham) gik han fra sin Tale.
VSO. I Forvildelse (nu: Vildelsej sprang
han ud af Loftslugen, og slog sig ihiel,

smst.
II

hindring ell. forstyrrelse i et ar-

bejde, de giorde alle et forbund tilhobe,

til at komme, at stride imod Jerusalem;
og at giøre en forvildelse Ci87i ; Forstyr-
relse; åeTi.Neh.4.8(Chr.VI).
forviitpe, v. [fmr'vil'ira] (nu næppe

br. forvildreX -ede. vbs. (nu næppe br.) -clse

(Tode.ST.n.47) eU.(sj.) -ing (Fridericia.l7
&18Aarh.207). {fra ty. verwildem (af ty.

wild, vUd), m. tilknytning til vilter; nu især
poet. ell. gldgs.) 1) (sj.) som verbum: gøre
vild(ere); forvilde. Borgerkrigen havde
..forvildret S?RåGrnQ.Fridericia.l7&18Aarh.
64. 2) part. forviltret brugt som adj.:

forvildet. 2.1) (jf. forvilde 5.1^ vilter;

vild; kaad. vAph.(1764). *See mig en-
gang de forviltrede Børn! de færdes og
støie,

I
Som, naar Fuglene vil, om For-

aaret, samle til Rede. Biber.IL147. 'Luften
er . . fuld af forviltrede Sya\eT.HAhlmann^.
4 7. CChristensen-Ordrup.Trækfugle. (1905).
77. jf.: 'Du vevre, Du lille,

j
rislende

Kilde,
I
Du maa ikke saa |

forviltret gaa.
Kaalund.213. 2.2) fjf forvilde 5.i slutn.)

10 bragt i urede, min Broder . . har altid

. . seet Ugesaadan ud, med et uredt og
forvildret Haar. Chievitz.FG.76. 2.3) d. s. s.

forvilde 5.3. 'De svajed og svinged, | de
grønne Ranker, | som en Attenaarigs

|

forviltrede Tanker. Drachm.BB.60. 2a) d.

s. s. forvilde 5.4. I (vilde), at jeg skulde
elske en ung Galning, et forvildret Men-
neske, som er Formanden for alle unge
Springere ? BHBech.Det unge Menneske efter

20 Moden.(1786).64. (han) levede i stadigt for-

viltret Samliv med Skuespillerinder . .

under uophørlig Nattesvir. Brandes.IV.472.

jf. f: vor Sag (er) dog ey dermed al-

deeles bedret, men Fædernelandet maa
taale, at mangen fremmed forviltret (o:

utilbørlig) Pen . . overstenter (o: overstæn-
ker, pletter) dens gode Anseelse i den lærde
Verden. CFBothe.MQ.L)(4^. 2.5) d. s. s. for-

vilde 6.5. Hun hvidnede med ét, for for-

30 viltret op fra sit Sæde. JPJac.II.225. (hen-
des) forviltrede Blik, da hun traf mig paa
Gaden. KLars.lx.25.
For-vind, en. (1. br. uden for fagl. spr.)

vind, som kommer forfra (mods. Bagvind^.
For at undgaa (at vildtet vejrer ham), nær-
mer Jægeren sig mod Vinden, og har da
god Vind (Forvind). VigMøll.HJ.186.
forvinde, v. [fcor'ven'e] præt. -vandt;

part. -vundet vbs. (nu næppe br.) -else ( VSO.
40 MO.). ( ceda. forwinnæ (præs. ogs.: forwin-

der^. overvinde (Harp.Kr.l89. AM.), overbe-
vise (Harp.Kr.1 76. FlensbSt. 36. 90 ofl.), jf.
sen. oWn. fyrirvinnast, undlade, opgive; efter
mnf. yorwinnen (jf. hty. verwinden^; egl.:

overvinde; i bet. 2 vist m. tilknytning til ænyd.
glda. æda. winnæ, omdannelse afwitnæ, vid-

ne, jf. fravinde) 1) m. h. t. noget ubehageligt
ell. smerteligt (især sorg, sygdom, stærkt ind-
tryk olgn.): komme over, staa igennem

sa paa en saadan maade, at man (mere eU.

mindre fuldstændigt) vender tilbage til den
forrige (normale) tilstatid igen; komme sig
af følgerne af noget; overstaa. (især m.
nægtelse). Jeg var gandske icke forskrecket,
naadige Frue, men jeg fick ligesom et
Slag af Frygt, saa jeg troer icke, jeg for-

vinder det igien. Holb.Ul.IV.13. Lægerne
. . haabede at Svagheden med Guds Hielp
ved Raad og Tiid vel skulde forvindes.

to Slange. ChrIV.553. Ak, jeg kan ikke for-
vinde det! EwJV.268. 'Forvundet er nu
al vor Nød . . | Os er i Dag en Frelser
føålGrrundtv.SS.L347. (han har) endnu ikke
forvundet Følgerne af det Saar, han fik.

Winth.NDigtn.250. Mit Tab forvinder jeg
aldrig, længe nok kan det vare, inden jeg
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lærer at bære detKierTc.VI.829. det Indtryk,
han gjorde paa hende, forvandt hun aldrig.

Bergs.BR.89. Min stakkels Ven friede . . i

desperat Jalousi til sin unge Dame, lige

efter at han var bleven Student. Hun sagde
Nej! hvad han var meget længe om at

ioTvmåe. KLars.AB.48.
||

(sjx) i forh. for-
vinde sin se\v. (jf.Arlaud.420). %leååeite
Udraab sank hun om i sin lille Sofa, hvor

Babélstaarnei) og forvirrede Sprogene, saa
at Menneskene ikke mere forstode hver-
andre. /Sfli.7J.595.

II foraarsage, at roen (ro-

lige og ordentlige tilstande, rolig, planrr>æssig
virksomhed osv.J brydes; bringe i (sinds)-
oprør; forstyrre. *Da man fick vide, i

hvis Hænder Byttet var,
|
Strax Sorgen

sig til Had, til Hævn forvandlet har,
|

Strax i Familien blev alting slet forvir-
hun nød en kort Hvile og forvandt sin lo red. Eolb.Mel.V.2. det kand være Spørs-
SeiT.BFEw.JF.1.232. \\

(sj.) m. h. t. tid:

faa til at gaa. han stak friske Spirer i

Munden og tyggede paa, rullede Græs-
straa sammen i Fingrene, og Tiden for-

vandtes. JFJe«s.2^X>.^4. 2) t (jur.) over-
bevise (en) om en brøde. Intet Udædisk
Menniske, eller nogen anden, som forvun-
den er for nogen Uærlig Sag . . skal staa
til troende i WdnishyTd. DL. 1—13— 19.

maal, om Naturen ikke (ved medikamenter)
meere forvirres end hielpes udi sine For-
retninger. sc.£p. "7.50. Mænd, — som . .

vel forlængesiden have glemt, hvad der
bevægede og forvirrede deres Ungdom,
hvad der ofte afbrød deres Flid. Mynst.
(Sibb.I.iv). 1.2) (især &) m. h. t. person:
bringe (især for et øjeblik) ud af fatning;
gøre usikker, tvivlraadig olgn.; m. h. t.

smst.l—19—1. fbrvindelig:, adj. [fmr- 20 sanser, erkendelse olgn.: gøre uklar, uskik-

'ven'ali] (1. br.) adj. til forvinde 1: som (let)

kan forvindes. Moth.Vl94. (jeg) oplevede
(paa en generalforsamling) et Optrin, som
. . gav mig en ikke let forvindelig Mistro
til talrige Forsamlingers Raadslagning.
Bahb.E.2II.149. Hidtil var Ulykken, om
end stor nok, saa dog forvindelig. Grundtv.
BrS.32. ThitJens.M.9l. Feilb.

For-Tinge, en. (zool.) d. s. s. Dækvinge

ket til (at modtage og) bearbejde indtryk (jf.
forvilde 3.2/ Herren har haft en fæl og
selsom Drøm, som har bragt Blodet udi
Bevægelse, og forvirret Hiernen saaledes,

at hånd bilder sig ind at være en Bonde.
Holb.Jep.11.3. alle Lignelser i denne Sag
forvirre os meer end de oplyse os. Tullin.

11.205. en Sorrig, som forvirrer Sandserne.
Ew.lY.226. *Denne Lysning

|
Forvirrer

Levin. Frem.DN.639. -vinter, en. (dannet 30 Øiet med saa mangt et 'RiWed. Eeib.Poet.llL.

efter Forsommer; jf. V. for- 2.8; sj) den
første del af vinteren. DagbWI\il669.1.sp.5.

Camelliaen (vil) give Knopper til Blom-
ster til Efteraar eller Forvinter. JPJac.
(BerlTid.^Bl 922.Aft.3.sp.3).
forvirke, v. [frnr^virgQ] -ede. (ænyd.

d. s., fsv. forvårka; fra mht. vorwerken ell.

hty. verwirken ; nu kun arkais.) d. s. s. for-

bryde 2. Moth.V137. Jens Juel . . svarede

469.*'De stærke Straaler gjør' mig blind,
|
Og

Skyen mig ioTxiireT. Boye.AD.111.81. det
forvirrede mig, at der var to ganske ens
døre

i
forvirre ens koncepter, se Kon-

cept.
II

i pass. ell. (nu sj.) refl.: blive uklar.

vAph.(1759). *Blikket stirrer,
|
Sig Tanken

ioTYiTTeT.Oehl.L.1.22. ieg fornam med Æng-
stelse, hvorledes mine Forestillinger for-

virrede sig. Gylb.lX.231. jf: Stands nu et

viiselig, at han ikke havde seet nogen Lov 40 Øieblik, at ikke Alt forvirres: Tanken og
eller Forordning for, at nogen kunde for-

virke sin Hoved-Lod, uden han tillige for-

virkede sit Liv. CPBothe.MQ.il. 563. *en
Forræder,

|
Der har sit Liv forvirket.^are-

str.127.
II t »w. straffen som obj. for at und-

gaa den forvirkede Straf. MÉ.1754.1 31. de
iorvirkedeLeiermaals-Bøder.s»ns<.i7S5.884.
forvirre, v. [fmrivtr'e] Eøysg.AG.123.

-ede. vbs. -else (s. d.) ell. -ing (s. d.). (ænyd.

Talen og Sproget. Zierfc. 7.85. i forb. m.
præp. i: løbe sur i (noget). Eummer.JS.1.27.
Han vedblev at gjentage (verset) halv højt,

indtil han forvirredes deri og ikke mere
kunde huske det. Goldschm.1.335.

2) føre vild; forvilde (2). 2.1) f refl.:

d. s. s. forvilde 2.2. *Aanden drager jeg
tungt, som naar i | Livet min Mund

|

Dybt under Søvnen i Bolstrets
|
Duun sig

d. s.; fra mnt. vorwérren ell. hty. vérwirrén; 50 forvirred. 0ehl.BG.218. jf. bet. l.i: hendes
vist besl. m. værre, jf. II. bevare og "Virvar)

1) bringe i ulave. I.1) (nu 1. br.) bringe
i urede, uorden || i egl. bet., m.h.t.ting,
især garn olgn. Garnet, Traaden, er bleven
reent forvirret (o: speget). VSO. i billedl.

udtr.: disse Herrer (o: diplomater), der om
ikke løse, saa dog knytte og forvirre denne
Verdens Knuder. CJBer«A.KJ.:^5. || m. ab-

str. obj. Man kand sandeligen ikke give

Haar, som ellers var omhyggelig fæstet
op under Kappen, bølgede i Uorden over
Hovedpuden og havde forvirret sig imel-
lem Fingrene, da hun foldede Hænder-
ne sammen under Nakken. CBernh.lX.106.

2.2) (overf; nu især bibl.) føre paa afveje;

vildlede (fx. ved at bibringe falske lær-

domme olgn.) (jf. forvilde 2.8). disse Men-
nesker .. forvirre slet vor Stad. ApG.16.

anden Definition over Poesie, end at det 60 20. fører eders Reisefælle ingen forvir

er en Konst at forvirre Talen, og bringe
Ordene af deres naturlige Orden. Eolb.
MTkr.415. Det forvirrer Sagernes Gang.
VSO. ordne Noget af hvad han i et langt
Liv havde forviTTet.Kierk.lV.75. (j/. For-
virring 1.1:^ Gud hindrede (bygningen af

rende Lærdom om de hellige og guddom-
melige Ting? hans Yttringer forekom mig
noget hesyndeT\ise.lng.KE.11.83. den, som
forvirrer (1819: forvilder j eder, skal bære
sin Dom. Gal.5.10(1907).

3) t forveksle (2); sammenblande.
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(iscer i forb. m. præp. med^. (hvor) Vidløf-
tighed, og Fuldstændighed . . forvirres

med hJnanden, er man endnu et halvt
Aarhundrede borte fra Modenhed. Fasting.
P.1V.112. Oldenen eller Kastanien, som
gamle Skribentere ofte synes at have for-

virret og holdt for det samme. NTreschotc.
HPh.I.148. (Baggesen) forvirrede det Væ-
sentlige med det Tilfældige. Molb.NTidsskr.
1.186.

II
udviske; gøre flydende, jeg maatte .

.

elske denne Mand, der forvirrede Grænd-
serne mellem Støv og A&nd. Hauch. III.
238.

4) part. forvirret brugt som adj. 4.1)

(jf. bet. 1.1^ II ^^" l.br.) om personer ell. ting:

uordnet; uordentlig, (hun) havde faaet
sig pyntet, saa at hun ei mere saae saa
forvirret ud (o: som da hun laa fuldt paa-
klædt paa sengen og sov). Suhm.II.204. om
garn olgn. : speget. *et forvirret Nøgle Garn,

|

Der ei opvikles kanl Hauch.Maa8trichtsBe-
leiring.(1832).lSo.

II
om urolige, uordnede til-

stande, forhold osv.: forstyrret; kaotisk.

fandske Jerusalem var forvirret (1819: i

orvirring; 1907:iOpTøT).ApG.21.31(Chr.
VI). Kom Grønneg.1.32l.K.ongen. (gav) dette
Svar, at Tiderne vare saa vanskelige og
forvirrede, at mand sig ikke til noget fast
kunde heslutXei.Slange.ChrlV.509. Det gaaer
meget forvirret til der i Huset. VSO. e. br.

Aj2) (jf. bet. 1.2) om person: som bliver (især:

for en kortere tid ad gangen) bragt ud af
fatning, er usikker, tvivlraadig olgn., ell. som
er tilbøjelig til uklarhed i tankegangen; om
sanser, erkendelse olgn.: uklar; om ytringer,
handlinger olgn.: som vidner om uklarhed.
Der denne røst var skeet (o: paa pinse-
dagen), kom mængden tilsammen, og blev
forvirret (1819: bestyrtet; 1907: forvirret;.
ApG.2.6(Chr.VI). Jeg kand ikke beskrive,
hvor forvirrede mine Tanker vare, da jeg
var slunken i Vandet I Robinson.1.70. Svær-
meren fremsætter forvirret Snak. FEMiill.^
41. Erik var yderst forlegen, forvirret og
TøTt. Schand.AE.242. den Forlegne bliver
. . „konfus", „forvirret". CLange.S.43. nu
er mange Dage gaaet og her ligger min
Dagbog med sin forvirrede men højtide-
lig mente Indledning og ellers ikke et
Ovd.Buchh.TJ11.12.

||
(nu kun med.) m.h.t.

sygelig tilstand: forstyrret i hovedet; sinds-

forvirret (jf. Forvirring 1.2^. Jens Paaske,
som staar ved den højre Side er noget
forvirret udi Hovedet iblant. Holb.Bars.lV.
6. (jeg hørte) at han efterat have mistet
baade Kone og Barn, befandt sig saare
ilde (saavidt jeg forstod forvirret) og var
paa Landet. Grundtv.E.79. Der er . . for-
virrede Patienter, som i lang Tid væsent-
lig yttre Forfølgelsesforestillinger. £Po«<.
Psychiatr.1.78. 4.3) (jf. bet. 2.2; f udartet i

moralsk henseende; vanartet; degenereret (jf.
forvilde 5.4j. det er en forvendt og for-
virret (1871: vanartet; slægt. 5Mos. 32.5
(Chr.YI).

II
om vej: som fører vild ; vildsom.

•Hver sig kaarer
| En vildsom Vey, for-

virret Stie,
I
Der leder os som Daarer.

Reenb.IIJ.66.
Forvirrelse ell. Forvirring, en.

[fmr'vtr'als9,-'vtr' eii]/?<.t forvirringer fjBrors.

244. Stampe.1.96. HCAnd.I.81). (vbs. til for-

virre; Forvirring er yiu alm.)

1) (især o; til forvirre 1: det at forvirre
ell. blive forvirret; ogs.: den tilstand at være
forvirret, l.l) <t7 forvirre l.i; især merekonkr.:

10 tilstand af (stor) uorden; forstyrrelse;
virvar, af alt dette følger en stor For-
virrelse og Forstyrrelse i Livet. Eilsch.

Philhist.So. (de gamle digtere har) opdigtet
Ord uden Konst og Indbildnings-Kraft,
fordunklet det tydeligste med Uorden og
Forvirrelse. JSneed. I. 72. der leveres et
Feltslag. Alting er i Forvirrelse. Ætr.FI/J.
85. („Jeppe paa Bjerget") blev spiUet første
gang meget ilde, formedelst en Forvir-

20 ring som samme Aften reisede sig blant
Acteurerne.Ifoifc.JJ-Bef.a8'*. Hendes Klæde-
dragt . . var i en yndig Forvirring (o : da
hun laa paa sengen og sov). Suhm.II.204.
Eders Veltalenhed har kun et Øieblik i

denne Forvirring (o: efter kongemordet) for-
rykket mig Synspunktet. Jn^.£Jtf.j/.iP7.
under den almindelige Forvirring (vedFr.
VII's død greb Bismarck) Lejligheden til

at erklære Danmark Kxig. NatTid.^^hl923.
30 Aft.3.sp.6. forvirringens aar (overs, af

lat. annus confusionis; hist.) betegnelse for
aaret 46 f. Er., da der som følge af den ju-
lianske kalenders indførelse i romerriget blev

indføjet to maaneder. Sal.'' 1.789. spro-
fenes forvirrelse (Holb.JH.1.35) ell.

orvirring (smst.), den i den bibelske for-
tælling om oabelstaamet (IMos.ll) omtalte
spaltning af det fælles grundsprog i flere fra
hinanden forskellige enkeltsprog (jf. Sprog-

40 forvirring samt babylonisk forvirring u.
babylonisk;.

|| f om urolige samfundsfor-
hold, oprør, optøjer, tumult olgn. Noget efter
dette var forrettet udi Jylland, komme der
Tidender til Kolding om stor Oprør og
Forvirrelse udi Fyen. Holb.DH.II.304.
Udi Pohlen saae det ud til en stor For-
virrelse: hvor Adelskabet var meget op-
rørsk imod Kong Sigismund. Slange. Chr
IV.240. den ganske Stad blev fuld af For-

50 Virring (Chr. VI: forvirrelse; 1907: O^p-
rør). ApG.19.29.

|| (1. br.) konkr.: forvir-
ret, uordnet masse, det store Skrive-
bord med sin Forvirring af Bøger og Pa-
pirer. Jør^.FD.82. saa nk vi en Ret, en
Gang kinesisk Forvirring af lange Løg-
laser, Kødtrevler, Macaroni, Siropsauce og
Ris. Bønnelycke.(BerlTid.-^/al921.MJl.sp.5).
1 .2) <iZ forvirre 1.2. Hiernens Forvirrelse
. . overkommer (tit) de sindrigste og for-

60 nuftigste Mennesker. Holb.Ep.fV.472. Der-
som Døde daglig opstode, hvilken For-
virrelse skulde saadanne Hændelsers For-
ventning ikke foraarsage i den menneske-
lige Tænkemaade. JSneed.II.226. den For-
virrelse i hendes . . Aasyn, hvormed hun
unddrog sig hans stormende Omfavnelse.
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Ing.LBJV.188. man (kan) se, i heldigste
Tilfælde, hvad der er i dem, i værste, at

der ingenting er, og sparer sig i begge
for en Del unødig Forvirrelse. VilJiAnd.

AJD.6. der (var) ikke liden Forvirring
(1907: Uroj iblandt Stridsmændene. 4pCr.
12.18. Ew.(19U).I.63. Sielen . . har sna-

rere fundet Forvirring end Klarhed.Miynsf.
Betr.1.11. Hun rødmede i yndig Forvir-
Tmg.Blich.(1846).III.98. At Nathans Stand-
punkt kunde betragtes som tUbagelagt,
var noget saa overraskende, at det bragte
Forvirring i hans Tanker. Pont.LP. VII.80.

II
misforstaaelse; vildfarelse; begrebsforvir-

ring, jeg var i denne hastige Sindets for-
virrelse, og onde tancke om Eders Fsl-

deT.Bumetius.III.75. De er i en fuldkom-
men Forvirring, hvad mine Følelser an-
gaaer. Gylb.I.127. jf. bet. 2: den Forvirring,
at Menneskene kalde det en Ulykke, som
er en Skyld. Kierk.IX.154. || spec. (med.)
som betegnelse for en gruppe af sindssygdom-
me, som kendetegnes ved forvirret, usammen-
hængende tankegang hos patienten (amentia).
den „akute" Forrykthed . . bør efter min
Mening henregnes under Forvirringen.
KPent.Psychiatr.III.118.

2) t m forvirre 3: forveksling, den
Forvirring, som Navnenes Liighed ofte

forvolder. MB.1797.836.
forvise, v. [fcor'vi-'sa] -te ell.f-de (VSO.)

ell. t -ede (Holb.GW.(1724).18sc. sa.Herod.

57). vbs. f-elsa (sa.Plut.y.5. VSO.) ell.-ning

(s. d.). (glda. d. s. m. bet. „anvise"; fra mnt.
vorwisen (hty. verweisen^) 1) vise (en)

bort; forbyde (en) oftere at opholde sig paaell.

betræde et sted (nu især: et større omraade);
nu spec. om øvrigheden: udvise af statsom-

raadet (jf. deportere^. Penia, Gudinden for

Fattigdom, under hvis Regiment vor Stad
saa længe har blomstret, vil forviises (nu

:

blive torvist). Holb.Plut.II.8. At forvise

een til Munkholm. FSO. De blev begge
forviste administrativt, men sendte hver
til sin Ende af Sibirien, brandes.X 540.
part. forvist brugt som adj. (ell. subst.):

Forviiste . . maae ingen under Straf huse.
Nørreg.Privatr.1.122.*h2inåi\ygii^^2i2iQr j eg
og forviist \ieTnQåQ.Ing.BSE.VlL49. Den
ulykkelige Slægt af Hjemløse og Forviste
(Brandes.E.103: Emigranterj. Brandes. IV.
89.

II
m. person-obj. og betegnelse for det forbudte

omraade som hensobj. (jf. dog : den Pavelige
Nuncio blev . . forviist Hoffet. Holb.Intr.I.

512) ell. (nu oftest) styret af præp. af ell. fra.

Befindis Skolemesterne . . at være forsøm-
melige . . da maa Superintendenten forvise
dennem Skolen. DL.2—18 —11. da forviste

Gud Herren ham af Edens Have. lMos.3.23.
Man skal ingen Umag giøre sig med at for-

viise mig Byen; thi saa snart Plutus kom-
mer, gaaer jeg selv frivilligen i Landflyg-
tighed. Holb. Plut. 1. 3 (jf byforvise;. alle

Skrædere . . skulde uden al Naade for-

vises Landet. Eio. VI. 94 (jf. landsforvise^.
•Nu er han . . vred paa mig, og har

|

Forviist mig fra sit Hof og fra sit Aasyn.
Oehl.XIL33. Erkedegn Arnfred . . var
bleven forviist Kongens Riger og Lande.
Ing.VS.II.122. hans ældre Broder . . hav-
de forset sig paa den kønne Stuepige
Kirsten og (blev) i den Anledning . . for-

vist Hjemmet. HEFlindt. Glimt. (1903). 40.

II
KJ overf, m. h. t. ting ell. begreb, uden saa

er, at vi aldeles udrydde og forvise denne
10 grusomme og skadelige Tyran (o: moden).
Ew.VI.92. de unaturligste, græsseligste
Scener vUle følge, naar den saa kaldte
Fornuft kan komme afsted med at forvise
den gamle Troe. Tode.V.281. Kisterne .

.

stod langs Væggene (i opholdsrummene),
mens Skabene gennemgaaende var for-

viste til Forstuen. FrPoulsen.MR.1.79. 2) f
henvise (til et andet sted, for nærmere op-
lysning, behandling osv.). Egteskabs Sager

20 skulle (superintendenterne) forvise til deris
rette Stæd og Rettergang. DL.2~17—18.

Derhen forvises de Læsere som begiere
udførligere Kundskab, den Sag angaaende.
EPont.A.tlas.II.216. (de har) at undersøge
. . om de høre andre Menigheder til, og
dem derhen forvise. MB. J 755.^^0. Den
Sag maa forvises tU Hof- og Stadsretten.
VSO.
O forviske, v. [for'vesga] -ede. (ænyd.

30 d. s.; efter ty. verwischen; 1. br.) faa enkelt-

hederne (linierne) i et billede til at fremtræde
mindre tydeligt ell. skarpt; udviske, aldrig
saaes selv de tætteste Streger (o: i tato-

vering) at være forviskede eller at løbe
sammen noget Sted. StBille.Gal.III. 242.
Rembrandts Modeller er ikke let genken-
delige, fordi han . . selv i Portræter i Reg-
len forvisker det strengt portrætlige.
KMads.SS.53. || uegl., især m. h. t. (sanse)-

40 indtryk olgn.: utydeliggøre; (af)svække.
at forvirre og forviske Indtrykket af, hvad
der var sket. Pont.LP.VI.65. ligefrem at

gjøre Begreberne Angst og Arvesynd tU
ét . . vilde forviske Betydningen af det
Spring, hvorved Individet bliver skyldigt.

PABosenb. Kierkegaard. (1898). 98. HBrtx.
(HolbergAarbog.1922.105).
forvisne, v. [f(i)r'vesna] -ede. vbs. f

-else (naste.BD.31. VSO.). {ænyd.d.s.;jf
50 ty. verwelken; nu kun arkais.) 1) intr. 1.1)

om plante(del): blive vissen; visne. Blom-
ster, der forvisne paa deris Stengier. Sort.

Tr.47. (som) Roserne, af hvilke den eene
efter den anden opkommer og forvisner

i Hangen. Eilsch.Font.184. jeg fandt intet

uden forvisnede Blade paa krogede Grene.
Spectator.108. VSO. \\ om (det menneskelige)

legeme: forraadne. førend (heltenes) Lego-
mer ere i Graven forvisnede, er ogsaa

60 deres Rygte og Eftermæle forsvundet.

Slange.ChriV.Fort.7. om en gradvis svæk-

kelse: svinde ind; hentæres. hånd fraader,

og skær med sine tænder, og forvisner

(1819: henvisner; 1907: visner hen^. Marc.
9.18(Chr.VI). 1.2) overf: forgaa (2); til-

intetgøres. Suhm.I.290. Den Ære, som
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forhverves ved ypperlige Handlinger, for-

visner aldrig. FSO.
||
o»i skønhed: falme (1.*);

forsvinde. Ach Rosimunda . . hvor er dit

blomstrende Ansigt, dine rosen-røde Kinde,
dine Diamant-spillende Øyne, alting paa
dig er forduncklet, forvisned og affalden

som et afhugged Blomster. Holb.Ul. 1. 8.

•Skiønhed falder
( Og forvisner som et

Bl&d.Stub.4o. 2) (sj.) trans.: bringe til at
visne. Elskov er som en fine Blomst; om
en frostig Nats Kulde forvisner dens
Hiærte, saa gaar den ud fra Top til Rod.
JFJac.I.19o. t ferTisnelis, aaj. til for-

visne 1: som (let) kan visne. VSO. 'Laurens
Løv er dog forvisneUg (o: digteren glem-
mes ogsaa).Blich.(1920).Vm. || overf.: for-

gængelig. Det er kun en forvisnelig Ære.
VSO.

I. CP Forvisning, en. [fcor'vesneii]

{glda. d.s. (Suso.34); vbs. til forvisse; j/. For-
sikring) 1) til forvisse 1: det at være forvis-

set omnoget; vished; overbevisning, lader
os træde frem med et sanddru Hierte, i

Troens fulde Forvisning. Hebr.10.22. 'Vor
Troe er den Forvisning paa, |

At vi Guds
Naade h2i\Q.Brors.l22. Forvisningen om,
at der er en Gud, udgjør jo Grundvolden
for al Religion og maa derfor være det
visseste deri. Ørsi. VII.lll. Sang . . baaret
af en Forvisningens stille Styrke. Pont.LP.
IV.61. Sligt kan man vel aldrig vide, men
man kan vistnok faa en personlig Forvis-
ning derom. VilhAnd.AD.263. i Forvisning
herom ved jeg (1819: dette veed jeg, og
er forsikkret om^, at jeg skal blive i Live
og forblive hos eder alle til eders Frem-
gang og Glæde i Troen. Phil.l.2o(1907).
n (isaer højtid.) m. gen. af et ord, der betegner

det, man er forvisset om. med det evige
Livs Forvisning fast i sit Hierte. Mynsi.
OehLo. en Paaskepsalme med Opstandel-
sens store Forvisning. Jn^.iB. i F. 9 7. 2)

(1. br.) <tZ forvisse 3: sikkerhed; garanti.
(Juin) bad om nogen nærmere Forvisning,
om det ogsaa var Kongens Attraae og
Øjemærke, at see Freden stiftet. SZan^e.

ChrIV.8o7. Øvrigheden kan kræve Eeds
Aflæggelse baade til Forvisning om, at

vort Vidnesbyrd er sandt, og tfl Forvis-
ning om, at vi viUe holde et givet Løfte.

Katek.§21.
IL Forrisning, en. [fcDr'vi-'sneri] flt.

-er. vbs. til forvise 1 ; ogs. om den tilstand

at være forvist. Moth.V224. Hans Forviis-
ning fra Hoffet varede ikke længe, ifO.
iscer om en af myndighederne (af politiske

eU. strafferetlige grunde) foretaget udvisning

af statsomraadet ; landsforvisning. Nør-
reg.Privatr.VII.78. *Forviisning, Spærring,
Fængslen, og hvad andre |

Voldsomme
Midler Eders (o: fyrsternes) Charlataner

{

Ti\i2iSiåe.Bagges.V.15.SaUVII1.551.{}a\xve
sendt) i forvisning olgn.: 'Adam og
hans Hustru Eva, | Der bort fra Dommen
i Forviisning føres.PalM.VIlJ22 9. En kvin-
delig Fange er bleven sendt bort til en

fjern Provins i Forvismng. Brande8.X.341.

Il
hertil bl. a. Forvisnings-dekret, -dom, -sted

(BredaU.VJ.88. Brandes.IV.122), -tid ofl.

forvisse, v. [fmr'vesa] Eøysg.AG.127.
-ede. vbs. -n\ng (s. d.). {ænyd. d. s., jf. glda.

vbs. foruisning (Suso.34), fsv. forvissa ; efter

mnt. vorwissen (jf. ænht. vergewissen, hty.

vergewissemj) give vished ell. sikker-
hed (jf. forsikre^.

10 1) give ell. skaffe subjektiv vished (jf.
forsikre 3^; især m. præp. om. 1.1) ('G) undt.

i perf. part. brugt som adj.) d. s. s. forsikre
3j. *Ja, Sandheds Aand! forvis os paa
(GTundtv.SS.1.86: sværg du os paa^, |

At
ogsaa vi er af Gud Faders smaa! SalmHj.
277.5. 'Halv troer jeg — ja, jo meer jeg
eftertænker,

|
Desmeer forvisses jeg —

den (o: frygten) er x\.t\^g.Ew.V.97. ikke
ved at misibruge eller forsømme det jor-

20 diske Liv, men ved at bruge det forvisses
vi i Troen paa det evige. CKoch.FF.98.

II
m. tings-subj. Vor Standhaftighed for-

visser os om et lykkeligt Udmld.Biehi.
Cerv.LF 1.52. 'din Tale |

. . mig forvisser

om din Hensigts Reenhed. Oehl.EA.271.
det veed jeg, om jeg end ikke veed, hvad
det er, der forvisser mig herom. Kierk.I.

284.
II

især i perf. part. brugt som adj.: vis
(paa); overbevist (om). Dersom jeg ikke

30 var forvissed om hans Godhed mod mig,
dristede jeg mig aldrig til at giøre saa-

d&nt. Holb.HP.1.2. Vær forvisset paa, at

naar De heri føjer mig, da skal jeg atter

igjen behandle Dem paa selv samme Maade.
PAHeib.US.42. »Man er forvisset

|
Hos os,

at Den, som døer, skal leve hisset. Heib.
Poet.X.188. *Jeg haaber, — nei — er fuldt

forvisset,
|
At vore Tanker og vor Sang

|

Harmonisk ville mødes hisset. Winth.ED.
40 133. vi ere forvissede om (1819: fortrøste

os til^, at vi have en god Samvittighed.
Hebr.13.18(1907). Feilb.ff. (sj.) : (han kunde)
gælde for at have siddet inde med en fuld-

endt klassisk Natur-Anskuelse, og ud fra

Forvissetheden herom blev han Gen-
stand for Tidens . . Beundring. EHannover.
NA.36. 1 .2) O refl., i forb. m. præp. o m

:

d. s. s. forsikre 3.2 slutn. Mennesket be-
høver kun at see, tænke og føle, for at

50 forvisse sig om, at der er en Gud til, der
har skabt alle Ting, og styrer dem; hele
Naturen vidner derom. MaU.SgS.l. den
Tankegang, hvorved Folk uden nogen
filosofisk Dannelse forvisse sig om Sjæ-
lens \]døde\\g\ied.PMøll.II.211. At forvisse
sig om Sandheden af noget. M.O.

2) t om fremsættelse af udtalelser, er-

klæringer olgn., der tilsigter at give en per-
son (subjektiv) vished om noget: d. s. s. for-

60 sikre 2. 2Makk.7.24(Chr.VI)(se u. forsikre

2). Dronningen . . kunde Hans Kiærlighed
(o: prinsen) intet mindre forvisse, at hans
. . lykkelige Velstand, gode Sundhed og
behagelig Velgaaende, hende altid af Hier-
tet er l^ær. Slange. ChrlV. 1022. m. præp.
om: om han altid kan holdes for exact i

V. Rentrykt »/* 1923 70
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dette Værk, tør jeg endnu ei forvisse om.
Gram.Breve.192.

3) (nu næppe hr.) give sikkerhed for op-

naaelsen ell. besiddelsen af noget; (til)sikre

(jf. forsikre 1.2j; ni. obj. og hensobj. ell. i

forb. m. præp. om eZZ. paa. *Ja, os hisset
|

Er forvisset
|
Evig Fred i Himlens By.

SalmHus.541.5. *du hisset
|
Er forvisset

|

Paa en Boelig, som hestasLer. Siub.46. *(kon-

gen) har forvisset dig, din Datter,
|
Din

sidste Slegt, om Frugten af din Møie;
|

Han, som har skienket dig dig selv, din
Frihed. Ew.(1914).III.14. for at forvisse
denne Club Deeltagelse og Søgning . .

fattede han den Plan her at organisere et

nyt litterarisk Selskab. Bahb.E.V.378. et

Papiir, som F. sagde mig, var et Docu-
ment, der forvissede mig den belovede
Pension. Gylb.IV.75. || refl. (jeg har) for-

vissed mig den Ægte-Fælle, som jeg taler

ova.KomGrønneg.11.28. 1 Lolland lod Greve
Johan Ravensborg befæste, for desto mere
at forvisse sig Landet. Wand.(Rahb.LB.I.
67). (han havde) aldrig fundet det fornø-
dent at forvisse sig hendes Ja ved noget
Løfte. Rahb.Fort.Il.385.
for-vist, adv. se vis.

forvitre, v. [fmrividrs] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {laant omkr. midten af 18. aarh. fra
ty. verwittern, af ty. wetter, vejr; jf. for-

vejret) 1) (naturv., især geol. ell. mineral.)
intr.: omdannes ved forvitring (s. d.).

vAph.(1772).I.415. Ørst.lX.15. i nogle Ki-
ster fandt man Rav-Perler .. meget skiøre
og halv forvittrede. il!foZ6.Djff.J..57. Luxor-
Obelisken, som nu forvittrer paa Place de
la Concorde. Bille.Italien.II.259. Vss.Alm
Geol.?. (stenens) oprindelige nordside har
lidt i høj grad af vejr og vind, så at ste-

nen på mange steder er forvitret og ind-
skriften mere eller mindre forsvunden.
VilhThoms.Afh.III.480. jf: »imellem disse
Buske ligger

|
En gammel Liigsteen slængt

uændset hen;
|
Indskriften længst forvit-

tret er til Prikker. 5o^^er./J.S6 7. || O uegl,
om (gradvis) legemligt forfald, især ansigts

(•træks) omdannelse som følge af ælde, li-

delser osv. (han stod) med naiv Forundring
malet i de forvitrede Træk. VThist.TV.lL
435. (i krigsfangernes) forvitrede Ansigter
laa dybe, klagende Øine. SophClauss.AT.
130.

II CP overf., om (gradvis) aandeligt for-

fald. Man forvittrer ordenlig reent uden
dannede Menneskers Omgang. Gylb.V.115.
Disse to Hædersmænd, der omtrent var
lige gamle, stive og foTYitrede.NThThoms.
Relte.(1917).ll. jf.: Sachserne var i Grun-
den ganske fornøjede over at beholde deres
forældede, indviklede forvitrede stænder-
ske Inåvetamger.ThGraae.TJweJensLornsen.
(1891).12. 2) (nusj.) trans.: bringe til at
forvitre (1). vAph.(1772).1.415. *Jeg Ru-
ner hugge vil . .

I

Som Sol forvittre, Bøl-

fen ei bortvaske skal. Oehl.XII.174. Vin-
en og Havgusen forvittrer snart det hen-

lagte Træstykke. HCAnd. VII. 92. \\ uegl,

om (gradvis) legemlig ødelæggelse. *Kummer
mine Øjne blinder,

| de forvitres foran
mine Fjender, EBrand. S. 8. || overf, om
(gradvis) aandelig ødelæggelse. Tavsheden
om, hvad der kunde have været talt om
. . virkede . . forvitrende paa Modstan-
derne. jffari\ripZs./SP.59. Forvitring, en.
(naturv., især geol. ell. mineral.) vbs. til for-
vitre 1 : faste stoffers hensmuldring paa over-

10 fladen under indflydelse af luften og vejrli-

get (mekanisk forvitring); vejrsmuldring;
spec. (mineral.): faste stoffers kemiske om-
dannelse under indflydelse af nedsivende vand
ell. luften (kemisk forvitring). vAph.Chym.I.
476. Steensby.Geogr.147. i billedl. udtr.:

Der kom for ham . . Anledninger nok til

at finde, at Livet var . . indholdsløst . . den
Slags ødelæggende "Virkninger komme
lidt efter lidt gjennem en langsom For-

ab vitring, naar der først er slaaet en lille

Revne. Tops.III.18.
\\ GJ uegl, om (gradvis)

legemligt forfald (ell. den derved fremkomne
tilstand). Et ekstatisk Oldingeansigt .

.

smukt i sin Forvirring og Forvitring 1 Fr
Poulsen.BejserogRids.(1920).6. || hertil ssgr.,

der især betegner, hvad der er fremkommet
ved forvitring, fx. Forvitrings-grus, -jord

(•bund), -produkt, -skorpe (om overfladelag i

forvitrende stoffer. Frem.DN.32. Steensby.

30 Geogr.148) ofl.

For-vogn, en. (tsær landbr.) den for-
reste del af en vogn (mods. Bagvognj. vAph.
(1764). Feilb.BL.223. Kusken holdt og
bandt en Lygte under Forvognen. JVJens.
D.68.

II
om den forreste del af en (rad)saa-

maskine. LandmB.1.568. -voks, et. [V.2.i]

(fagl.; nu næppe br.) et (fra det egentlige

voks forskelligt) klæbestof, som bierne samler

fra forskellige planter og bruger til at tætte

40 sprækker i kuben med olgn., før deres egent-

lige arbejde begynder; kitvolcs; klæbevoks.

Fleischer.B.128. VareL.(1807).I.353. MO.
forvokse, v. [fiorivmgsa] -ede. vbs. (sj.)

-else (Bøgh.DD.1871.165) ell. -ning (s. d.).

(ævyd. d. s.; jf. ty. verwachsen; sml. forgro)

1) vokse for stærkt ell. saaledes, at no-
get misdannes. Moth.V236.

||
(nu næppe

br.) om plante. Urterne . . forvoxe. VSO.
Bøgh.DD.1871.165.

|| (1. br.) om person; især

éorefl.: SaU VIII. 552. Feilb. jf bet. 4.1 : de
(kinesiske) Kvinder, der har faaet deres
Fødder forvokset, kan man ikke reformere
paa Stedet. JVJens.A.II.12. intr., i billedl.

ell. overf. anv.: Kierk.IX.87. Hvad værre
var: hun forvoksede og forvildedes. CDan-
gaard.Kultur.(1905).267.

2) t m. h. t. klæder olgn.: vokse fra (saa-

ledes at de bliver for smaa til en). Saadanne
Klæder . . kan et Barn snarere forvoxe

60 end opslide. 7S0.
3) (nu 1. br.) gro til; vokse sammen.

||

om (land)omraade, der efterhaanden dækkes
helt af plantevækst. Moth.V236. || om saar:

lukke sig sammen. Nu er det Gud skee
Lov saa vidt forvundet, at ieg kun bærer
et lidet Merke deraf paa Næsen og i Pan-
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den, som efterhaanden forvoxer. iati^eftcfe.

Breve.194. i billedl. urf<r.: Allerede begyndte
hans Hiertes Saar at forvoxe. Eahb.FortJ.
189.

4) part. forvokset (ell. (nu 1. br.) for-
voksen brugt som adj. 4.1) til bet. 1. 1| (1. br.)

om plante, der seer jeg en Pige . . komme .

.

Det er min troe en forvoxen Radiis, hun er
Granadeer-messig. Holb.LSk.IlI.9. VSO.
•Højt oppe på Brinken stod der en Eg,

|

forvoxet og uskøn i Formen. Blaum.AE.
63. jf.: Oliventræets phantastiske For-
voxethed hidrører væsenligt fra en .

.

foretagen Tilhugning af Stamme og Krone.
JLHeib.It.4. || især om person : hvts legeme

er misdannet under væksten, fx. blevet pukkel-
rygget ell. skævt (jf. forkrøblet, vanskabt^.
Tode.ST.1.27. han var temmelig forvoxen,
med udstaaende Bryst og Skulder. £/icA.

(1846).VI.50. Underjordiske practicere de-
res forvoxede Unger i menneskelige Væs-
ners Vugge. Gylb^A.260. Ved Kirkedøren
derovre ligger allerede den forvoxne Tig-
ger. Bille.Italien.11.17. en lille, bleg og for-

vokset Dreng. Pont.F.I.130. om legemsdel:

forvoxne l,emmeT.HCAnd.V.138. Frøken S.

blev ved at lé, mens den forvoksede Skul-
der skød op og ned. Bang.R.7. jf.: For-
voxenh ed. Leth.(1800). trods sin For-
voksethed havde (Pope) et smukt Eo-
-ved. Brandes.V.560. overf.: dette havde hos
ham samme Virkning, som Hug haver hos
den forvoxne (o: vanslægtede) og vanartige
Ungdom. LSmith.DNJ8. Hun, hvis Sind
og Tanke . . næsten var bleven forvokset
af Mangel paa aarvaagent og fast Tilsyn.
JPJac.1.25. jf.: (en verden, fremstillet) i

naiv Travestering ogustyrligForvoksen-
hed (o: fordrejelse), smstl1.14. 4.2) (nu 1.

br.) til bet. 3: tilgroet, at hegne og luge
den forvoxne Deel af Herrens Viingaard.
EFont.L.122. 'Giennem tæt forvoxne Bu-
skes Klynge, |

saae jeg Byret. Frank.SD.
186. *Midt i en mørk og tæt forvoxet
Skov. Oehl.A.314. en meget kjøn Skov, som
endnu ikke er saa forvoxet af Guava-Krat,
som den Østen for Bjen.StBille.Gal.III.
240. 4.3) t i foi-b. være en forvoksen,
om person: være en overlegen; overgaa en,

(i noget); om ting: overstige ens kræfter
eU. evner. Hånd er mig forvoksen. Moth.
V237. dette Arbeyd bliver altiid een ene-
ste Mand, i sær af mine Lige, forvoxen.
Eøysg.S.a4^. disse (var mig) alle i Tale,

Gierning og Levemaade . . forvoxne. Ære-
boe.78. 4.4) (jf. forgro 3^ f indgroet (i en
vane olgn.). (du) har begyndt at blive for-

voxen i den (fejl). Eørn.Moral.II.56.

t lorTokselig, adj. til forvokse 3:

som (let) kan vokse sammen, det, som kan-
skee ellers var blevet til smaa forvoxelige
Huulninger . . løb ud til store brede Ar
(efter kvaksalverens behandling deraf). Bahb.
Tilsk.1796.342. ForToksning, en. flt.

-er. (1. br.) vbs. til forvokse, især i bet. 1;

ogs.: det at være forvokset ell. (sj.) konkr.:

hvad der er forvokset (forvokset legemsdel;

udvækst), (han) havde den siældneste Gave
til at eftergiøre enhver Forvoxning med
sin Krop, og sætte sig ind i enhver. Kom
nu Skræddermesteren med Kiolen, som
han havde indrettet efter een Forvoxning
, . glad under Armen, fandt han en gan-
ske ny Forvoxen for sig til at prøve den.
Rahb.Sandsig.230. MO. Sal.*VIII.552.(D bil-

10 ledl.: at frigøre (mennesket) for Dogmer og
aandelige Forvoksninger. JVJens.N V.219.

forvolde, v. [fmr'vcora] forvolde. ITøys^.
AG.18. -te ell. (nu 1. br.) -ede (Langebek.
Breve.lOO. PEFrim.(Bahb.LBJ.293). Gylb.
IV.99. MO.). vbs. t -else (vAph.(1759). CP
Eothe.MQ.II.699. VSO.). (ænyd. d. s.; dannet

af VI. for- B og volde ; især CJ) isæi- m. h. t.

noget ubehageligt (jf. PEMiill.^5o7): være
aarsag til; bevirke; volde. Vær ikke som

20 en løve i dit huus, eller saadan, at du for-

volder møye med griller iblant dine tiunde
(o: tyende). Sir.4.33(Chr.VI). 'Da Avind
kortelig den heele Sag fortaalte, | Hvi
hun der kommen var, hvad saadan Færd
forvaalte. Eolb.Paars.56. dersom I vidste
hvilcken en Hierte-Sorg I forvolte Hænde
herved, saa ynckedes I over hændes Ulyek-
salige Si^iehne. KomGrønneg.JI.34. *Hvad
Børne-Tugt angaaer, da bør den ey for-

30 volde,
I
At nogen skulde sig fra Ægte-

skab entholde. Anti-Spectator.144. en vis
Døsighed, som denne fortryllende Egn
forvoldte hos mig.Etc.VI.7. 'Favre Ord
har forvoldt mig Smerte. Jrz.Fi.37. »Er
Du artig . . | Fader ingen Sorg forvolder,

|

Moder smukt ved Haanden holder
| Naar

med hende ud Du gaaer. Bastian.Indl. Un-
dervisningen i „Alkohollære" (vil) for-

mentlig blive af en saadan Art, at den
40 hverken kan gavne eller skade — i hvert

Tilfælde ikke gøre Skade udover den Tids-
spilde den ior\o\derSEkstrabU^U1907.1.sp.3.

jf. f: (man behøver ved et koldt bad) ikke
engang at berøre Legemets Overflade i

alle sine Punkter for at forvolde (nu:
fremkaldej et almindeligt Indtryk. Tode.
ST.I.215.

forrorpen, adj. [fa)r'v(Dr6(9)n , 1. br.

-'v(nr'6{8)n] intk. -t, f -vorpet (^ort.ES.Blv)
50 ell. t d. s. (KomGrønneg.11.251). best. f. og

flt. -vorpne, f -vorpen (EomGrønnegJ.297).
gradbøjn. især ved omskrivning, jf. dog superl,

-vorpnest (Sibb. II. 230. CBemh. VI. 86).
{ænyd. d. s. ell. forvorf(e)t; fra mnt. vor-
worpen (hty. verworfen^, egl. perf. part. af
vorwerpen (hty. verwerfenj, forkaste; jf.
verfe) 1) (nu kun foræld.) i forb. forvor-
pen dag olgn., if. folketroen dag, hvor det
var uheldigt at begynde et foretagende ; ond,

60 uheldig dag (se u. Dag sp.415^^; jf. Tycho
Brahes Dag;. Moth.V68. Astrologi (har) i

visse Maader ikke . . U-ret i at regne gode
og forvorpne Dage i Aaret. Eolb.Eeltind.
11.14. Thiele.III.24. SaUV.425. jf.: »Jeg
ulyksalig er! i en forvorpen (nu: ulykke-
lig, ulyksalig; Tid | Jeg mig beklage maae

70*
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at være kommen hid. KomGrønneg.III.286.

2) ('O, især højtid.) egh: forkastet (af gud);
i høj grad ond dl. moralsk fordærvet; rygges-
løs; vanartet; ogs.: formastelig; fræk.
Moth.V68. *Høør . . hvad hans (o: Ovids)

Skebne blev,
|
Hvor dyrt hånd maatte sit

forvorpne Vers forsone,
|
Som hånd om

Kiærlighed udi sin Ungdom skrev. Falst.

0vid.a2». *Forvorpne Træl, der opfandt,
|

Et Ord, som tør besmitte Nannas Læber,
Ew.Y.32. hans argelistige og forvorpne
Ord. Oehl.VS.33. en forvorpen Forbryder.
Kierk.IV.255. den unge Pige, som Du i

sin Tid bragte i Ulykke, hun er bleven
et slet Menneske, et forvorpent Væsen.
JakKnu.L8.67. de forvorpne Sille Beyer-
ske Shakespeare-Forvanskninger.Mantems.
MF.144. j/. ; F o

r

V o rp 6nh e d. VSO. V Ved.

B.208.
forvoven, adj. [f(or'vå'v(a)n, gldgs.

-'vcnu'an] (f-\ov6t. Falst.Ovid.88('^H.ovet).

t -vovend(e). Holb.NF.II.60. sa.Ep.IV.463.

f -vaagen. Hummer.JS. II. 76). gradhøjn.
især ved omskrivning m. mere og mest, (sj.)

komp. -vovnere (Ing. BSE. VI. 80), superl.

-vovnest (JLange.Il.243). (ceni/d. forvogen;
laant fra ænht. verwogen (sideform til ty.

verwegen, jf. sv. forvågen^, ell. omdannet
af ænyd. glda. forweyen (fra mnt. vorwe-
gen, perf. part. af (sik) vorwegen, hensyns-

løst beslutte sig til noget, jf. hty. sich ver-
wagen) under indflydelse af vove og ænyd.
glda. forvove, forvoge (sig), vove; besl. m.
veje og vove) 1) CP om person: som besidder

stort vovemod, gerne og uden betænkning vo-

ver noget, indlader sig paa farefulde hand-
linger, selv om der kun er ringe udsigt til

at slippe godt derfra (stærkere udtr. end dri-

stig, svagere end dumdristig; jf. ogs. PE
Mull.^166); ogs. om handlinger olgn., som vid-

ner om denne egenskab, man (kan) sige, at

Gierningen var heel dristig, ja saa forvo-
vende, at, hvis Udfaldet ikke havde været
godt, kunde Carthaginienserne have Ret
til at fodre ham til StratHolb.Herod.74.
forvoven indtil Dumdristighed. ÆJw.F/IJ.
28. Magnus udmærkede sig (ved) et for-

vovent Mod, der ingen Fare skyede. Molb.
DH.I.448. I seer just ud til, at I en Gang
skal brække Halsen, saa forvoven som I

er. HCAnd.VII.216. det store forvovne og
forvildede Amerika. Bregend.TGK.118. 2)

(jy.) overmaade stor. Bakkerne ere . .

stejlere, mere torvovae. Blich.IV.17. Feilb.

CP Forvoven-lied, en. flt. (sj.) -er. egen-

skaben at være forvoven (1); ogs. (1. br.) : hand-
ling, som vidner om denne egenskab. Jeg
veed vel de Christnes Tvistigheder, men
t'eg

holder det for en daarlig Forvoven-
led at disputere om Guds Natur. Holb.Kh.
393. han rider med en mageløs Forvoven-
hed.Bagges.L.I.152. Hans Mod skulde gaae
til Forvovenhed, forsikkrede man. HCAnd.
III.245. den Forvovenhed og Ubesindig-
hed, hvorom dette Træk vidner, var be-
tegnende for hans Natur. Brandes.!. .968.

Hvad kan han gøre for, at de Andre er
Vovehalse. Han er en moden Mand og
ude over den Slags Forvovenheder (o:

livsfarlige forsøg paa redning af skibbrudne).
BerlTid.yil905.Aft.2.sp.5.

||
(sj.) det at

være udfordrende, vovet (jf. dristig 2 slutn).
da Ungdommen var forbi, søgte hun at
tiltrække sig Opmærksomhed ved sine Kjo-
lers „Forvovenhed". Brandes.V.154.

10 forvride, v. [fmr'vri'åa ; nu 1. br. i rigs-

spr. -'vri-'a] (ogs., nu næppe br., skrevet iorvrie.

Moth.V264). præt. -vred; part. -vredet ell.

(især jy. ell. som adj. i fk.) -vreden, vbs. -ning
(s. d.) (jf. VI. for- 2.1 og vride) 1) ødelægge
ved at vride, dreje forkert olgn. Han har for-

vredet Nøglen i Laasen. FSO. forvride en
stang (mast), J^ underkaste en stang (mast)
saa stærke paavirkninger ved vridning, at den
ikke gaar tilbage til sin oprindelige form.

20 Scheller.MarO. || m. h. t. (to ledforbundne
knogler i) et menneskeligt lem olgn.: ved en
fejl bevægelse bringe ud af den rette
stilling; ogs.: forstuve. Moth.V264. (han)
havde det Vanheld at snuble og saaledes
at forvride sit ene Been, at han ikke kunde
gaae et Trin mLeer.Eiv.VI.264. han falder
og forvrider en Seene i den venstre Fod.
PAHeib.Sk.III.160. hans venstre Haand
var . . bleven forvreden (alm.: han havde

ao forvredet sin venstre Haandj ved Faldet.
Hauch.1.467. i faldet forvred han den ven-
stre arm

| 2) (1. br.) d. s. s. fordreje. 2.1)

m. h. t. ansigtstræk, -udtryk olgn. : d. s. s. for-

dreje 1.2. hans Ansigt forvredes af de løj-

erligste Grimacer. Schand. TF. 1. 164. JV
Jens.HF.27. 2.2) overf.: d. s. s. fordreje 2
slutn. en Række Tydninger, som forvrider
Lignelsens Ord eller forsømmer dens
Grundtanke.CirocA.JL.39. 3) part. forvre-

40 den brugt som adj. 3.1) (jf. bet. 1) som er

drejet ud af den naturlige stilling, er stærkt

bugtet olgn. naar min tykke Genbo for

allersidste Gang har viftet med Lomme-
tørklædet ud ad Vinduet og træt af den
forvredne Stilling falder tilbage paa Sæ-
det. KLars.Ci.2. *ira Bakken gaar Bækken
forvreden og strid. ThøgLarsBT.41. || om
menneskeligt lem: tre Buler i Panden, og
en forvreden Arm vare de Priser, der

50 vare blevne v\måne.Bahb.Tilsk.l793.277.
han erklærede, at Haandledet var forvre-

det og brukket. HCAnd.IV.45. e. br. 3.2)

(jf. bet. 2.2^ CP overf.: fordrejet; unatur-
lig; forskruet, den koglende, lidenskabe-
ligt forvredne Mystik. Mantzius.SH.VI3.79.

(1. br.) forvansket: Sangen var, saavidt jeg
gjennem den underlige, forvredne Udtale
kunde skjønne, ganske smuk. Hauch.MfU.
71.

60 For-vrider, en.[V.1.3, jf. IV.18.2][-| vri-'-

Qar] lukke for døre, vinduer olgn., bestaa-

ende af en pind (af træ ell. metal), der kan
bevæge sig om et søm ell. en skrue (jf. Hvir-
vel, Vrider j. Tidsskr. f. Kunstindustri. 1892.
56. Arbejdsløn.9.

Forvridning^, en. flt. -er. vbs. til for-
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vride. 1) tU forvride 1. (m. overgang tU

bet. 2:) naar man ikke vil tage sin Tilflugt

til Forvridninger og Overdrivelser, saa-

ledes som Bernini, der undertiden dreier
Hovederne paa sine Figurer saaledes, at

de synes at see sig selv i Nakken. fla«cA.
MfU.238. H isc^ (med.) om det forhold, at

to ledforbundne knogler træder ud af deres

leje (luksation); ogs.: forstuvning (distorsion).

vAph.(1764). Panum.243. *saadan en For-
vridning varer længer,

| End om jeg havde
faaet Armen hraåt. Recke.KM.200. 2) O til

forvride 2: fordrejelse; forvanskning. Aller-

først maae vi forsøge . . at klare den hi-

storiske Sandhed for de Forvridninger og
Tilsætninger, som skyldes vor ærede Sam-
tidige.Dagbl.-^/itl859.1.8p.l. en rent vilkaar-

lig Forvridning og Tilskæring af de ko-
miskeFoTetee\seT.Brandes.XI1.113. de fryg-
teligste Forvridninger af Udtale og Tone-
fald. ilø»d.T5J84.
forvrænge, v. [fmr'vrBn'a] -ede, (sj.) -te

(i vers: Winth.X.66). vb8.(sj.) -else (Gold-
8chm.VII.408) ell. -ning (s. d.). {mangler end-
nu i VSO1802. og MO.) 1) (1. br.) ødelægge
ved at vrænge, give en skæv form olgn.; for-
dreje (1.1 og i). Som glidende Vande far-

ves af hvert Billede, der kommer nær
deres Spejl, og, alt som det nu kan hænde,
giver Billedet igen i ustyrret Klarhed,
eller trækker det skævt og forvrænger
det. JPJacIlJSO. Q iscer i part. forvræn-
get brugt som adj. (et) dumt og forvræn-
get Ansigt. Bagges.LJLl?3. Buchh.TJH.47.
overf. (ofte m. overgang til bet. 2): vrang;
urigtig; „skæv", i Højre ser (vi national-

følelsen) vildledt eller forvrænget. Brandes.
XII.199. forvrængede Anskuelser om Ret-
ten og Pligten som Samfundsborger (gør
nogle til forbrydere). Hoved8t.^''/al913.3.sp.l.

2) O fordreje (2) ved at vrænge ad (noget);

forvanske paa en karikerende maade.
Tilhængere af den gamle Skole (havde)
under Prøverne (paa „Hemani") lyttet

ved Dørene, opsnappet Vers, som de for-

vrængede, brandes. Fi-25. At faa alle sine
Ord forvrængede, besudlede, vredne af

Led og Lave. JPJac.lIJ.49. (man) misfor-
staar . . eller forvrænger, hvad en Taler
har sagt.BerlTid.^VBl913.Aft.2.8pJ. jf: den
mildeste Form, hvori han kunde se sine
Modstandere, var Forkerthedens, For-
vrængethedens. Karikaturens. Æ^ør«^./.

171. O Forvrængning, en. flt. -er. vbs.

til forvrænge, især i bet. 2 (ell. overf. brug

af bet. 1); ogs. om det at være forvrænget,
eU. hvad der er forvrænget, undertiden be-
mægtigede Feberen sig disse Billeder,

phantaserede dem vildere og monstrøsere
ud . . Men selv i deres Forvrængning og
Overdrivelse vare de maaske Ikke helt
uden Sandhed. Gjel.M.80. Arbejderne . . er
bleven fyldte med Forvrængninger og
ToTfaiskninger. DagNyh.''yal911J.sp.2.
forvrøvle, v. [fmr'vrou'la] (ogs. (især

spøg.) -vrævle [-'vr^u'la] iSøjskBU^/iil921.

1407). -ede. vis. (I br.) -ing (Schand.SB.29.
Brandes.XIIJ37). (især talespr.) ødelægge
ved vrøvl; gøre uklar, forkludre ved
at vrøvle, at forkluddre, forsluddre, for-

vrøvle Ideen. Kierk.XIVJ233. Overløberne,
der skal leve af de bestaaende Partiers
Opløsning og alle politiske Begrebers For-
vrøvUng. Søru^.Ji/.6'^. H især refi.: ind-
vikle sig i vrøvl. Levin, vi Mandfolk, vi

10 tænker og overvejer, betænker os og for-

vrøvler os. SchandJ'.466. det er ham, der
misforstår, ikke Griffenfeld, der forvrøvler
sig. ADJøi-gJII.127.

|]
part. forvrøvlet

bnigt som adj. 1. om sag, ytring olgn.: øde-
lagt, forkludret ved vrøvl. Det glæder
os . . at denne saa længe forhalede og saa-

meget forvrøvlede Sag er bragt tUende.
FædreUU1863.2.sp.l. Deres Fritænkning
var lidt uklar, vag og sommetider roman-

20 tisk forvrøvlet JPJac.(Brandes.III.61). 2.

om person: vrøvlevorn. Jeg er . . en stem-
nings-omtumlet, forvrøvlet, uklar Existens.
Schand.TF.II.334. en gammel pensioneret
og fuldstændigt forvrøvlet Skibskaptejn.
Brandes.V.322.
t forvæde, v. (jf. VL for- 2.i og væde;.

sj.) ødelægge ved at væde; overskylle med
vand. *Kong Halvor omsider en Kilde vel
finder, | Men Spanden fortørret forgieves

30 blev fyldt;
| Den stræbende Konge, for-

vædt, overskylt, | Saa fort ei kan øse, som
Vandet bortrinder. Pram.Stærk.140.

t forvægre, v. -ede. vbs. -ing (DL.1—
26—1). {cenyd. forveigre ; efter ty. verwei-
gem) vægre sig ved at yde en noget; af-
slaa, nægte en noget. Slange.ChrIV.487..

Jeg vil ikke forvegre ham saa ringe en
Tieneste. VSO.
For-vægt, en. (mods. Bagvægt; fagl)

40 det forhold, at en tings forreste del vejer mere
end den bageste; iscer om kanoner. Scheller.

MarO.
II

(overf.) om det forhold i sagn, even-

tyr olgn., at det vigtigste led (den fornemste
ell. anseligste person olgn.) indføres som det

første. GSchutte.Oldsagn om Godtjod.(1907).
95. DSt.1908.84.89. 8mst.l921.184ff.
forvænne, v. [fmr'væn'a] præt. -te eU.

(nu sjældnere) -ede (jf. MO.); part. -t, (nu
1. br.) -et (jf MO.) ell. f -vant (BahbÆJ.

50 22. IngJ)M.96). vbs. (nu sj.) -else (vAph.
(1764). Grundtv.Dansk.III.315. MO.) ell.

(1. br.) -ing (ArnMøll.Sundhedsl.388). {til VI.
for- 2.1; jf. ty. verwohnen) vænne en saa-
ledes til noget (materielle behageligheder,

medgang, opfyldelse af ønsker osv.), at han
bliver fordringsfuld, blødagtig, kræsen ell.

overhovedet vanskelig at stille tilfreds. Moth.
V127. Hun forvænner sine Børn saaledes
ved Lækkerier, at de ikke vil spise al-

60 slags Mad. FSO. e. br. refi.: At forvænne sig
ved for megen Stuevarme. MO. især i perf.
part.: Moth.V127. *Den Unge (o: det lUle

barn) har jeg selv forvant —
| Jeg gjerne

hendes Strømper handt. Ing.DM.96. (jeg)

blev, om just ikke forkjælet og fordærvet^
saa dog forvænt. Winth.VIII.151. han næg-
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tede hende aldrig nogen Bøn. Derved
blev hun jo noget forvænt og forkjælet.
SvGrundtv.FÆ.L159. *en krydret Drik,

|

som kun forvænte Ganer kunne tære.
Schand.SD.xxi. jf.: der var ingen venlig
Klang i hans Røst, og jeg var saa forvænt
med Venlighed hjemme. sa.O.r.45.

For-værelse, et. (jf. Forkammer 1,

Forstue^. Konstkammeret og dets For-
værelse kunde ikke rumme alle disse

Gjenstande.fi'øyew.i2.27.9. || især: forgemak,
hvor audienssøgende opholder sig, indtil de

faar foretræde olgn. et Forværelse, der blot
tiener til Indgang, og hvor de Indtræ-
aende kunne hensætte deres Parapluier
og aflægge deres Overkjoler. ITei^Pros.
V111,482. (i præstens) Forværelse sad der
adskillige Folk, der ventede paa at faa
ham \T2i\Q.Schand.SF.286. Nytaarsdag og
ved andre givne Lejligheder . . kan man
. . skrive sig (ved hoffet) i en i Forvæ-
relset fremlagt Bog. VortHj.IVl.lOS. I.

-værk, et. se Foderværk. IL -værk, et.

se Foerværk. III. -værk, et. 1) ^ for-

skansning foran den egentlige hovedbefæst-
ning ell. hovedstilling ; udenværk. Fienden
havde allerede indtaget Forverkerne. VSO.
MilTeknO. i et Nu stormes Forværket
(Ravelinen) foran Hovedvolden. TroelsL.
JIF.Vin.l88. Foran Centrum laa der en
Forpagtergaard . . der var besat som et

Forværk. NPJensen. Napoleon. I. (190å).303.
Trap.*II.582. 2) (landbr.) indretning i en
kostalds baas, som skal forhindre koen i at

staa for langt frem i baasen. LandbO.lII.
212. 3) t udbygning til et hus, som er byg-
get ud i vandet. Vi kan staae paa vort For-
verk, og see langt ud over Aaen, Søen.
VSO. jf. MDL. t -værn, et. d. s. s. III.

-værk 1. VSO. MO. især billedl. (jf. For-
murj; Han er mit sikkre Forværn. VSO.
O forværre, v. [fcnrivBr'a] -ede. vbs.

(nu sj.) -else (Holb.Ep.III.204. EiUch.Term.
21. VSO. MO.) ell. (1. br.) -ing (Moth.031.
MO.). {glda. d. s.; jf. forbedre samt ty. ver-
schlimmern, verschlechtern; nu især m.
Ungs-subj.) gøre værre, ringere. Jom Tob
. . var saa u-duelig, at han heller forvær-
rede end forbedrede (akademiet i Sora).
Holb.JH.II.593. ald Udenlandsk Mynt, som
var formænget og forværret med Kaaber,
blef aldeeles forbuddet og udi begge Ri-
gerne afskaffede. Sian9e.CArJF.424. m. h. t.

sygdom olgn.: hans Utaalmodighed forvær-
rede hans Tilstand. Gylb.TT.237. Uro og
Ærgrelse forværrede hans Sygdom. Holst.

Napol.loO. forværre en(s) sag, formind-
ske chancerne for et godt udfald af en(s)

sag. *Hand sagde med et Suck: det kun
min Sag forverrer

|
At jeg en Tale føer,

man veed jeg icke er
|
En Procurator og

en Tingstud. Holb.Paars.64. Slange.ChrlV.
1023. *Vj forværre

|
Den bedste Sag ved

misforstaaet Iver. JIrz.AG.83. JP.Jac.1.275.

II
i pass. ell. refl.: blive værre; forringes; gaa

tilbage. *Da saae man Borgeren mod Himlen

Øjne vende,
|
Han sagde: Ach jeg seer det

er mod Verdens Ende,
|
Alting forverres.

Holb.Paars.269. vore besværlige Tider .

.

forværres daglig. Ej«. 71. 70. Klokken var
bleven henved elleve. Ye'iret (o: en storm)
havde kun forværret sig. JakKnu.GP.141.
m. h. t. sygdom: at forsømme slig en Crisis
og lade Sygdommen forværre sig til Ulæ-
gelighed. jBa^'^'es.L.Z'.g^. Tvivlen er den

10 eneste Sygdom i Sjælen, der forværres
gennem Erkendelse. JVJens.SS.133. f w.
person-subj.: formindske sine chancer, dog
staaer det enhver af dem frit for, ikke
at kaste (sine kort og tage andre), dersom
han frygter derved at forværre sig. Spille-

bog.(1786).97.

t for-værts, adv. {fra ty. vorwårts;
m. h. t. sidste led sml. land-, søværts) (med
retning) fremad, (paa medaljen ses) Norge,

20 med et helt Ansigt forværts. Gram.Breve.
31.

I. O forynge, v. [fcor'øri,'a] (f -yn-
gre(s). Moth.U66). -ede. vbs. -else (s. d).
(ænyd. d. s. (Bording. IJ. 133); jf. ty. ver-
jiinge(r)n; sml. forjynge) .^øre yngre; især
uegl.: gøre ungdommelig; tilføre ny
livskraft; forny. Vinen og det glade
Selskab syntes at forynge Oldingen. VSO.
Verden gik i Barndom, den maatte for-

30 ynges. Forsaavidt var Romantiken vel-

Sløreaåe. Kierk.XIII.372. 'Vaarens Duft
forynger mig. Drachm.RB.127. I.C.Chri-
stensen . . skulde forynge (Bergs) Politik
og arve hans Rige. EHenrichs.CB. 121.

||

(nu sj.) refl.: blive yngre ell. mere ungdom-
melig. 'Ak, min Frue I naar De synger,

|

Sig mit Bryst forynger. Hrz.D.I.192. Al-
ting spirer, modnes, falder af,

| Og alt det
Gamle sig paany forynger. PalM.U. 213.

40 *Naar Skoven er grøn og Luften blid,
|

Naar Roserne sig forynge. CKMolb.SD.97.

II
par^. foryngende brugt som adj. den

mest foryngende Underviisning er at op-
drage sine Børn. Kierk.VI.170. de foryn-
gende Kræfter, som boede i Nationen.
Allen. J.3-0. bruge foryngende Skønheds-
midler. i)cfeff.

II
?)«r<. forynget brugt som

adj. *Verdens Igienfødelse
|
Glæden igien-

føider,
I
Skiønt forynget (SalmHus.235.1:

50 fornyet j. Skabningen |
den Opstandne mø-

der! Grundt.SS.I.46l. 'Jeg som tidt blandt
eder stod,

|
Selv til Barn forynget. Heib.

Poet.V.148. Deres Mand er jo som forynget
. . han er bleven ti Aar yngre i den sid-

ste Tid. Bang.HS.71. II. forynge, v. se

forjynge. Foryngelse, en. fd ell. fagl.)

vbs. til I. forynge. MO. Drachm.UD.357. i

billedl. udtr. som en foryngelsens kilde
olgn.: *en Draabe,

|
Hentet | Fra Foryn-

60 gelsens 'V2Lnde.Hauch.SD.I.231. Før havde
han i sit Legems Styrke haft en Foryn-
gelsens Kilde. Skjoldb.SM.109. Naar (kun-
sten) har løbet Linen ud i en Retning, og
er endt i Tilfældigheder og Absurditeter,
vender den stille tilbage til sine Forud-
sætninger, og tager sig et Foryngelsens
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Bad i åisse.Wan8cher.Æ.120.jf.: Han kaldte
denne Latterens Periode ét sundt For-
yngelsesbad for det hele Folk. Ing.EF.
VIII.196.

II
(bot.) det forhold, at en (del af

en) plantes cellelegeme trækker sig sammen,
forlader den gamle cellevæg som sværmespore
og danner en ny; innovation. Warm.Bot.695.

II
(forst.) ombytning af et træsamfund af

ældre individer med et andet af unge (spec.

saadanne, der fremkommer af frø fra de lo

ældre træer og vokser op i ly af disse). ForstO.
Landbo. II. 223. hertil Foryneelses-areal,
-hugst o/l.

II
(gart.) det forhold, at frugt-

træers ydeevne søges forøget ved beskæring

af grene og rødder. IIavebrL.^251. feryn-
£^re(s), V. se I. forynge.

t Iorytre, v. {efter nt. veriitern ell. hty^

veråussern) afhænde, tvende Orlogs-
skibe, som . . vare af Hertugen given
nogle Stokholms Borgere udi Betaling, og 20

nu agtede at gaae Vestverts for at sælges
og foryttres. Slange.ChrIV.134.
forzinke, v. [fmrisen'^a] -ede. vbs.

-ninr (s. d.). (jf. ty. verzinKen) over-
trække (metal, især jæm) med et zinklag
(for at bevare det imod rust olgn.); galva-
nisere. Levin. Da Rørtraaden og Søm-
mene ere udsatte for med Tiden at for-

tæres af Rust . . maa de helst være for-

zinkede. Gnudtzm. Husb. 94. Forzink- 30

iiin§^, en. 1) som vbs. <i/ forzinke. Wagn.
Tekn.282. Hannover.Tekn.358. 2) konkr.:
zinklag, hvormed et metal er overtrukket.

Flade Tage (af jæm) kan der . . gaas paa,
afset fra Sliddet paa Malingen eller For-
zinkningen. Gnudtzm.Husb.204.
forzire, v. se forsire.

foræde, v. [fmr'æ'åa] præt. -a&d; part.

-ædt. vbs. -else. (ænyd. d. s.) 1) (dagl., om
person næsten vulg.) refl.: spise for meget; 40

forspise sig. et Barsel, et Bryllup sat da
heele Gader udi Bevægelser, og kunde
man undertiden foræde sig 10 gange, og
sove 10 Ruus ud, førend saadan Fest havde
Ende. Holb.MTkr.462. (man) kand æde og
foræde sig kræseligt. Klevenf.B.1.128. (de)
havde ladet deres Heste foræde sig.Grundtv.
Saxo.IIl.196. *Skal man svømme udi Graad

|

Over En, som sig forasLå? Bredahl.I.132.
KlBemtsen.Æ.1.181. Feilb. billedl. : „Robin- 50

(hævder) sig smukt i Samraenlignin
gen med saadanne ensartet rationalistiske

Romaner . . der for at beskrive Udvik-
lingen har forædt sig paa Videnskaben
og Filosofien som et Æsel paa Hø og
Hakkelse. Kehler.KK.73.

\\ talem. (nu næppe
br.): der er ingen bedre syge end at
foræde sig olgn. Moth.Æ5. Holb.Ep.II.
100. 2) (jf VI. for- 3; t æde (noget) fuld-
stændig op. *(han) ønsker tit sin Broder, 60

Søster dfød, | Paa det de ikke skal foræde
ham hans Brød. FrHom.PM.144. 3) part.

forædt brugt som adj.: (jf. bet. 1; dagl.)
som har ædt for meget (ell. er tilbøjelig til

at foræde sig), en tyk forædt Landmand.
Reenb.Æ.6. Jeg vil ey tale om de mang-

foldige Synder, i hvilke slige forædte
Kroppe lettelig forfalde. Eilsch.Philhist. 5.

*Storax staaer fra Bords fornøiet og for-
dddX,.Luxd.(Rahb.LB.I.595). forædte Munke.
Bagges. L. IL 334. yVed.RF.146. jf. (sj.):

*han (fik) Astma og Hjertefedt af sin For-
ædt hed. Bergstedt.IV.90.

||
(1. br.) om le-

gem(s-dele): fed. Ha pæjer me (o: han
peger med) sin tykke, forædte Lab. Breum.
Jul i Købmandsgaarden.(1917).131.
forædle, v. [fmr'æ-åla, -'æ3'la] -ede.

vbs. (nu sj.) -else (Rothe.(Rahb.Min.l786.L
177). Birckner.Tr.84) ell.-ing (s. d.). Uf. tv.

veredeln) gøre ædlere ell. mere fuld-
kommen. 1) O især m. h. t. person: gøre
ædlere af tankegang; give større (indre)
værd; adle (2). Det er Opdragelsen . .

som forædler Menneskene. JSneed.VI.565.
Ingen er saaledes bleven forædlet ved
Ulykken som hun. Hauch.VII.98. 1 al deres
Skønhed er (Oehlenschlågers helteskikkelser)

for uvirkelige og forædlede (Brandes.E.
21 : ideale^ til mere end ufuldkomment at
afspejle den Tid, i hvilken de blev til.

Brandes.IV.9. Ved at legalisere Overklas-
sernes Magt, „forædler" man den. HarNiels.
TT.II.103.

II (1. br.) gøre blidere m. h. t. sæ-
der, de vilde Skarer forædledes i mildere
Sæder. Mynst.Præd.(1842). 6.

|| (nu næppe
br.) ophøje i rang, værdighed olgn. 'For-
ædler mig, ophøier eders Fyrste . . | For-
under Dionys en tredie Plads | I eders
VenskabsForbund.Praw.^fia^6.LB.7J.6i6;.
•Forædlet til Eropolis

| Er denne stolte

Stadl Sander.Erop.97.
|| (jf. bet. 2; nu næppe

br.) m. h. t. (erhvervs)virksomhed, erhvervs-
gren olgn.: bringe til at indtage et højere
standpunkt; fuldkommengøre. Landmænd,
som ere saa hældige at have et betyde-
ligt Antal Huusmænd til deres Gaarde .

.

turde man nok vente sig et forædlet Ager-
brug af. Olufs.NyOecI.ll. 2) m. h. t. produkt,
dyrerace olgn.: gøre mere værdifuld(t)
ved en særlig omhyggelig behandlingsmaade.
Jernet kan ved Arbeide og Kunst saa
forædles, at det bliver til langt større
Nytte . .end de allerædleste Metaller. Tullin.
III.29. Jeg eier virkelig en Tinctur, der
er i Stand til at forædle uædle Metaller.
Hauch.III.103.

\\ spec. T om industriel op-
arbejdelse af (især : importerede) raavarer ell.

halvfabrikata olgn. til færdige varer. Det er
en Skam for et Land, at dets Varer skal
føres raae ud, og forædles hos Fremmede.
VSO. Denne driftige Mand kjøbte den
danske urene Sæd . . os afskibede den .

.

efterat have forædlet den ved gode Ma-
skiners Knwendelse. Hjort.KritPol.31. især
i forb. forædlende industri, industri,

der oparbejder raavarer osv., især i eksport-
øjemed; forædlingsindustri (jf. Sværindu-
stri/ Pol?*lil923.9.sp.5.

II
(nu 1. h:) i forb.

m. præp. til: forvandle til noget vcerdiful-
dere. ikke alt det Byg, der indføres til

Landet bliver der forbrugt; thi meget for-
ædles til Brændeviin og sendes ud. PN
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Skovgaard.B.30. *Han, som (o : ved bryllupet

i Kana) forædled Vandet
|
Til Vin med

helhg Uahn±Ing.BSE.VIL53.
||
(gart.) ved

podning, okulation olgn. bringe en knop ell.

gren af en kulturplante til at vokse paa en
mindre ædel grundstamme, ved at forædle
stærktvoksende Frugtsorter paa en svagt-
voksende Grundstamme (kan man) gøre
Træet tidligere tTugthærenåe. Sal.VI.943.

jf.: Planteskolemedhjælper, dygtig For-
ædler . . søges, Gartner-Tidende.iyi8.200.

II
(landbr.) m. h. t. husdyr. Naar en Faare-

race . . forædles, saa fødes der nu foræd-
lede Fa.ax.Kierk.VII.299. Den forædlede
Markdue. CGram.Husduen.(1910).76. For-
ædling, en. flt. (1. br.) -er. 1) O (nu 1. br.)

som vbs. til forædle 1. Birckner.Tr.98. lad .

.

dine arbeidsfrie Timer være helligede dine
Børns Dannelse og Forædling. Bahb.Tilsk.
1793.138. jf. forædle 1 slutn.: For Haand-
værksvæsenets Forædling var han ved en-

hver Leilighed beredvillig til at virke.
Ørst.VIII.16.

II
(sj.) om resultatet af foræd-

lende paavirkning (jf. Dannelse 3.2J. *Skil-

les nu ad foruden Kiv,
| Og anvender jer

Forædling i det practiske Liv. Oehl.SH.45.

2) vbs. til forædle 2. forædling af raavarer
til eksport \jf. Forædlingsindustri (o:

forædlende industri). Leiterst.tidskr.1923.2.

il
(gart.) om planter. Kartoflernes Foræd-

ling. Hauch.MfB.87. Warm.Bot.672. \\(land-
br.) om husdyr. Funke.(1801).1.13. Foræd-
ling bruges . . om den Forandring, vore
Husdyr . . undergaar i Eksteriør og Præ-
stationsevne dels gennem Brugen af Avls-
dyr (Handyr) af en fuldkomnere, højere
staaende og mere kultiveret Race, dels

gennem en mere rationel Røgt, Pleje og
Brug. Landbo.11.225.
forælde, v. [fmr'æl'a] (perf.part.:) iov-

éeldede. Høysg.AG.26. smst.106. -ede. vbs.

-else (s.d). (jf. ty. veralten; sml: „synes
nok at være et nyt Ord."Høysg.S.223) gøre
ældre. 1) (især i pass., nu sj.) give en høj-
(ere) alder ell. (især) de egenskaber (svag-

heder osv.), der følger med en høj alder; ælde.
Moth.015. *Qval og Kummer mig forælder.
Oehl.L.1.66. *engang i Tidens Løb foræl-

des (skoven). Blich.D.^1.69. 'mens vor Kraft
til Jorden ned det (o : dødens ord) tynger,

|

Mens vi forældes — det sit Liv forynger.
PalM.I.91.

II t pari. forældet brugt som
adj. eders Liniamenter (er) forældet, og
hun har endnu sine baade Elskværdige og
Unge. KomGrønneg.III.156. man (kan) af

nogle forældede Papirer udlede, at denne
Albret Skeel . . haver været som Stam-
me-Fader for alle de andre. CPBothe.MQ.
11.706. *Et Nøgleknippe, rustent og for-

ældet. Oehl.L.1.53. om en Stamme end er
nok saa raadden og forældet, saa (kan den)
skyde een og anden frisk Green. Winth.
VIII.190. 2) gøre ubrugelig, utidssvarende

p. gr. af alderdom ell. ælde (Eilsch.Term.

14); nu kun i pass.: blive for gammel og
derfor ubrugelig, utidssvarende;gaaafbrug.

Der foregaae i ethvert Sprog daglig For-
andringer, hvorved adskillige Ord og Ven-
dinger . . forringes og forældes. JSwced./.
140. *Tømret er en Ark paa ny . .

| Og
aldrig den forældes. Grundtv.PS.VI.137.

\\

oftest i part. forældet brugt som adj. Moth.
015. et forældet Oxå.Sporon.(PEMiilU239).
tilgiv en gammel Mand hans forældede
Anskuelser. 6roZdsc7jm.lZj7.JJ..3i4. nu skal

10 det være forældet, hvad man lærte i Barn-
dommen. Z^ier/c.F.5i8. En Bonde vil om
nogen Tid være et forældet Begreb i

Europa. PoMtLP.FJJ.48. jf (l.br.): For-
ældethed og Overlevethed. Tops.III.192.
(nu næppe br.; m. overgang til bet. 1) om
person: en gammel Mand, og i Særdeles-
hed . . en gammel Embedsmand, der i et
og det samme Embede er bleven forældet.
Stampe.1.426. *aldrig forældet blev Norne-

20 g\sest,
I
Kun gammel som Hedenolds San-

ge. Grundtv.PS.V1.627.
\\

(jur.) om bortfald

af en økonomisk fordring ell. en strafskyld,

naar en vis længere tid er hengaaet, uden at

fordringen er gjort gældende ell. paatale har
fundet sted. Forbrydelser, begaaede af unge
Personer mellem 14 og 18 Aar, forældes,
naar de Paagældende opnaar 25 Aar, uden
at Forbrydelsen i Mellemtiden er paatalt.

SaUVIII.557. især som vbs., se Forældelse.
30 Forældelse, en. (især (Q) vbs. til for-

ælde (2); ogs. om det at være (ell. hvad der
er) forældet, disse grimme Huse, hvormed
Kjøbenhavns Kjærne synes at vende et

Bolværk af stilløs Forældelse ud imod alt

det vigtige Nymodens, der har klasket sig

op udenfor. 6jel.B.40. „Jamen de moderne
forfattere er da de eneste, vi virkelig kan
forstå. De andre taler dog altid et frem-
med og forældet sprog." „Det er nu si

40 sin egen sag med denne forældelse."iV^MøZi.

H.45.
II

(jur.) til forælde 2 slutn. Han-
dels0.(1807).69. Goos.III.122. Hage.^243.
Forældre, pi. [fcor'ærdra, ogs. f(o-

'r^rdro] Høysg.AG.42. (ordet har opr. haft
tryk paa første stavelse, saaledes endnu dial,

jf. Feilb. samt Kort. 135). best. f. -ne ell. f
forælderne (Holb.Pern.III.1. jf Feilb.). ||

(dagl., især skol. og spøg.) ent. Forælder, en.

[fcoirBl'ar, f(r)r'æl'(d)ar] (jf. Gadeordb?).Pol.

50 ^yil893.2.sp.l. Tilsk.1910.1.259. Jesp.(8mst

1921.11.368). HKaarsb.M.87. jf: *Ej kan
jeg sige, hvad jeg dig tør kalde,

|
Du, min

Forælder! om det var et Ord. Grundtv.PS,
IV.499.

II
(nu næppe br. i rigsspr.) rn. et

pron., der betegner en af forældrene, i intk.

(jf FalkT.Synt.§46 og IL en sp.335^''): Intet

er værre, end naar det ene af Forældrene
fritager Barnet for at opfylde det andets

Bud, eller naar det ene skjælder og det

60 andet kiæler. MHans.H.lO. men: Den ene
af Forældrene maa heller ikke gjøre den
anden til en Bussemand, smst. {æda. for-

ældær, forældræ, i bet. i og 2; jf. oldn. for-

elJrar (m. pi), forellri (intk. ent.), ty. vor-

eltern (mnt. voreldernj, forfædre; af\. for-

og ældre)
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I

1) forfædre (1). Moth.015. den af vore
Forældre lagte Grund. /SwAm. F.8. nu kun,
som citat af katekismen (allr. cenyd.: OrdbS.)
ell. Holb., i forb. (vore) første forældre,
om det første menneskepar (Adam og Eva).
jeg er selv en Bondes Søn; thi Abraham
og Eva vore første Forældre vare Bønder.
HolhJep.III.2. Ruge.FTJ79. vore første
Forældre lode sig af Djævelen forføre til

Synd. Katek.§46. VVed.BK.159.
2) fællesbetegnelse for fader og moder

(set i forJiold til børnene). DL.3—16—9—1.
han sagde tU sin Datter: ær din Mands
Forældre, de ere nu dine Forældre. Tob.
10.15. Holb.Masc.III.10. Af vore Forældre
ere vi fødte, af dem opdragne. Schytte.

(Rahb.LB.1.377). Udfaldet (er sørgeligt)

naar den ene af Forældrene kjæler, og
den anden . . revser. Blich.(1846).VII.130.
•den Grav . . |

Som Støvet af de to For-
ældre rummer. Heib.JN.44. Forældre og
hver især af dem ere forpligtede til at
forsørge deres ægte Bøm.LovNr.6?^/tl891.
§3. Han (o: en skoledreng, der foragtes for
sit unaturlige sprog) sae allerede den gang
„forældre" og aldrig „faer og moer'^. Hjortø.
GU.13.

II
om dyr. visse Dyrs Unger (kan)

man strax efter Fødselen . . beskikke til

Forældrenes Bestillinger. Holb. MTkr. 302.
Duer, som er tillagte af indespærrede
Forældre. CGram.Husduen.(1910).33. Jagt-
hund . . Forældrene har mange 1. Æres-
præmier. ^erZTwZ.'Vsi955. If.i 7.8;?.4.

II
(sj.)

overf. : aarsag; ophav. Kedsomhed er Neder-
lagets Forældre. AKohl.MPJl.o4.
Forældre-, i ssgr. af Forældre 2.

-forening, en. forening af forældre tU de
i en skole (ell. kreds af skoler) underviste
børn. Krak.l919.1.122. QP -lijem, et. For-
ældrehjemmet, der før var Samfundslivets
Basis, er vistnok en Institution, der er
dødsdømt af Udviklingen. Ponf.iP. FIJI.
110. O forældrelig:, adj. [fmr'ærdrsli]

C«/, forælderlig. Moth.015. J VJens.M.III.
70). (1. br.) som angaar ell. er karakteristisk

for forældre (2); forældre-. Dette Huus
skulde bUve mig et forældreligt Hjem.
HCAnd.XI.65. (forstanderen) og hans Hu-
stru (har) den sjældne Gave . . at formaa
at leve i et fortroligt og forældreUgt For-
hold med Eleverne (o : paa en opdragelses-

anstalt). Riget."/9l912.4.sp.l. forældre-
los, adj. som har mistet sine forældre, de
i Vaisenhuset opdragne . . forældreløse
Drengebørn. MR.1740.724. (hun havde mi-
stet) sine Forældre, før hun endnu var
stor nok tU at forstaa, hvad det vilde sige
at være forældreløs. AndNx.M.24. jf. : Jeg
beskriver Dig ikke . . min forladte, for-

ældreløse . . Barndom. Winth.Nov.63.
JH

(sj.)

overf.: herreløs. Hvis Koleraen skulde bort-
rive en Officer og der som Følge af dette
Tilfælde skulde findes et Par forældreløse
Pistoler, saa er jeg beredt til at tage mig
af åem.(jroldschm.VI.422. -ma^, en.(jur.)
d. s. s. -myndighed (jf. Fædre(ne)magt^.

VortHj.III3.62. 1 Tyskland tilkommer For-
ældremagten alene Faderen. KvBl.^/iol912.
l.sp.4. -myndighed, en. (jur.) den for-
ældrene tilkommende rettighed til at bestem-
me over deres børns personlige forhold (jf.
-magt, -retj. Goos.1.487. -mode, et. møde,
hvor forældrene tU de i en skole underviste
børn samt skolens lærere drøfter spørgsmaal
vedrørende skolen. Anordn. Nr. 668'^/n 191 7.

10 -ret, en. (jur., 1. br.) d. s. s. -myndighed.
Brandes.XII.215.
forære, v. [foir'æ'ra, ogs. fco'ræ-'ra] -ede

ell. (nu sj.) -te (Gylb.XII.52; jfu. bet. 2
slutn.). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s., ogs. m. bet.

„ære"; fra mnt. voreren (hty. verehren^)
1) t m. person-obj.; egl.: ære, hædre ved
gaver: tildele (en) gaver; udstyre med
gaver; begave (1). (Jacob VI af Skotland)
forærede hannem (o: Tyge Brahe) med store

å) Skienk og G?i\er. Slange.ChrIV.34. smst.90.
Imidlertid hånd (o: Ove Gedde paa vejen
til Ostindien) laae der og forfriskede sig,

besøgte Kongen af Mantecalu med een-
deel hans Printzer . . hannem paa Skibet,
som baade forærede Admiralen og de igien
af ham blef ioræret smst.476. 2) (nu især
dagl., jf. dog Brors.175) m. tings-obj.: give
(en noget) som gave; skænke; m.obj. og
hensobj. : *Du seer her overalt, hvad hånd

30 forærer dig, | Tag vel imod hans Skienk,
og tak ham hierteUg. Helt.Poet.l9. Kongen
til Tanjur . . hafde foræret Kongen af Dan-
mark og hans Undersaatter en Bye ved
Søe-Kandten, kaldet Trangebar, hvor de
Danske maatte bygge og hoe. Slange.Ckr
IV.476. Grossereren forærede ham en an-
stændig Sum Penge. Gylb.XII.62.jf. (spøg.)

:

det var en hestepranger, der vilde for-

ære mig en dejlig hoppe for seks hun-
40 drede kroner.Hjortø.Æ.138.

||
forære no-

get til en: Han flxerer jer kun mit Barn,
for at faae nogle smaa Foræringer, som
han siden forærer til andre. Holb.LSk.III.
lO.e.br. H forære (noget) bort ^jf. bort-
forære^. Moth.Æ20. om nogen skulde ud-
tolcke det som en Karrigskab at jeg ingen
Exemplarer forærer bort af mine Bøger.
Holb.ComoedierJ(1723).al^. Den unge Pige
kan ikke forære et Hierte bort, uden det

50 var af Rav eUer andet sligt; derimod har
hun et Hierte at bortskienke til BeUeren,
hvis hendes endnu er frit. PEMiill.^398.
om (overdrevent) billigt salg: Varen er halvt
foræret hortJjudv. || fa a noget forærende
(nu vulg. ell. dial. forærendes. Grundtv.Saxo.
III.226. Esp.86) ell. (nu sjældnere, især kbh. og
gldgs.) foræret [froriæ-raf ell. -^æ-rd\ Den
(rom), M. havde faaet foræret, var skræk-
kelig ung og meget stærk. Goldschm.VIII.

60 319. Rode.EM.56. Tandr.(DagNyh.*ia922.
l£p.l). E. fik paa den Maade mange Bille-
der forærende tilTakfor sinGjæstfrihed.
Schand.BS.195. Bedstemoder fik forærende
en dejlig Fjer. JSødring.E.1.46. Alt det, jeg
har faaet forærende af Mandfolk ISrZa.^D.
117. uegl.: man faar ikke noget forærende

V. Reatrykt »/s i«» 71
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i denne verden (o: man faar ikke noget
ganske uden anstrengelse)

\ ||
(nu næsten vulg.)

i pass. m. modtageren som subj. Paa Kolding
indfandt Hr. Geh. R. Rosencrantz sig, som
af H. K. M. blev foræret en kostbar Daase
med brillanter besat. Langebek. Breve. 87.

Hvor har De fået den nydelige lille lampe
fra? spurte hun . . — Den har een for-

æret mig, sae jeg. — Tænk De er blevet
den foræret, forbedrede hnn. Hjortø.GU.
59. Wiivel.67.

foraergret, part. adj. [fmr'Br'qraf] {jf.

<y. verårgert; 1. br.) medtaget af ærgrelse.
den kasserede og forærgrede Hassager.
KLars.GHF.1.131. Han ser forærgret og
forpint ud, er irritabel og heftig. EUenReu-
mert.Franchezza.(1904).47.
^Foræring, en. [fmr'æ'reii, ogs. foo'ræ'-

reii] flt. -er ell. f -e (KomGrønneg.II.102).
(ænyd. d. s.; fra mnt. voreringe; egl. vbs. til

forære ; nu især dagl.) konkr. : hvad der gives

som gave; present. Naar jeg er drucken,
saa er jeg færdig at give mine Buxer bort;

men naar jeg har sovet Rusen ud, tar jeg
mine Foræringer tilhage. Holb.Jep.III.l.
det lader fornemmere at tage imod For-
æringer end at give åem.Eiv. VII.154. Efter
Bodley, som døde 1612, har (biblioteket)

faaet betydelige Foræringer af andre. Fr
Sneed.1.516. Gylb.TT.219. her er nu denne
Foræring (Chr.VI: velsignelsej, som din
Tjenerinde førte til min Herre. iSam.55.
27. „Maa jeg ikke have lov at dække
Deres udgift?" — „Nej, det er ment som
en foræring."

\ || faa til (ell. i. Gram.
Breve.74) foræring olgn., (nu 1. br.) faa
forærende. Den eeniste Forskiæl imellem
at kiøbe en Hare, og at faa en til foræ-
ring, er, at jeg for det sidste maa skrive
et Compliment-Brev og give 6, 8li. til Post-
Penge oven i Kiøhet.Holb.Vgs.II.l. Hauch.
MfB.143. *Man faaer til Foræring en Her-
regaard

| Og Penge ovenikjøbet. Winth.
IV.43. MO. D&H. (nu 1. br.:) g j øre En en
Foræring med Noget. SÆ5. || spec. om
bestikkelse. DL.2—5—21. (dommere) tar al-

drig mod Foræringer, men for at have en
fri Samvittighed lader deris Fruer tage
dem. Holb. TJl.II.2.

\\
(nu næppe br.) uegl.

virkelig Lyksalighed . . er alene en For-
æring Sit Fornnften. Kraft.VF.57. om hvad
man tilfældigt, ved et lykketræf olgn. (uden
at man anstrenger sig for det) kommer i

besiddelse af: Ertserne i disse Bjerge (o:

fløtsbjergene) ere kun noget tilfældigt og
blot en Foræring af de Gangbjerge, hvor-
ved de befinde sig. Hallager.203. For-
aeringft-present, en. (jarg.) d. s. s. For-
æring. Nu skal De bare se, hvad jeg har
faaet . . i Foræringspresent. (Viser ham
Citha.rea).EGad.GadensBørn.(1903).22.
forævige, v. se forevige.
forode, v. [fmriø-'åa] præt. -te ell. (nu

sjældnere) -ede (JSneed.1.116. Hauch. III.

284); part. -t ell. (nu sjældnere) -et (PalM.
TreD.355) ell.f-ød ( Winth.IIL142icsDl>øå)),

hvortil best. f. f -ødde (Slange.ChrIV.911).
vbs. (1. br.) -else (Forordn. (Kvartudq.) ^V*
1781.§49. JPJac.1.252) ell. (nu næppe br.)

-ning (Olufs.(MO.)). (glda. forødhe (Brandt.
RD.I.287); jf. ty. veroden) 1) (poet. ell. ar-

kais.) i al alm.: ødelægge; lægge ø(Ze. *Det
var om Midnats Tide

|
Vor Frelser han

blev født,
I
Til Trøst al Verden vide,

jSom ellers var iovøåt.Vægtervers.Kl.l2. vi

10 befriedes fra krigens forødende plage. Eo-
the.KF.311. *Ei Tiden har min Livskraft
mig forødt. Oehl.L.II.282. *Det Korn, som
i Jorden nedlægges, | Ej Vinterens Sne
skal forøde. Grundtv.SS.IV.409. *Velsignet
Du, som blev paa Jorden født

|
til Læge-

dom for hvad der blev forødt. Jørg.BR.61.

II
spec: tilintetgøre; dræbe. *Haii (o: Si-

gurd Fofnersbane) dristig gik paa Heden
ud,

I

For Dragen at forøde. 0ehl.Aml.212.
20 *Arngrims Æt ved Tyrfing

|
Engang for-

ødes skal. Hrz.D.IV. 228. 2) CP forbruge
(penge) paa en ødsel maade; sætte (penge)
over styr; øde; bortødsle. DL.6—4—12.

Nogle samlede ved Sparsomhed en Over-
flødighed, andre forødede deres Gods. J"

Sneed.II.458. *Naar man forøder alt paa
andre og paa sig,

|
Man bliver modsat

Ting af riig. Wess.161. han havde Ord for

at være en skrap Husholder, der Ingen-
30 ting forødte. JPJac.I.119. JVJens.HF.44.

II
uegl. Jeg taalte ei, at see dig her for-

øde det Bifald, som jeg saa tidt maa see
dig ødsle med. Pram.(MO.). især m. h. t.

tid, kræfter olgn.: S&B. jf: *Paa dem (o:

sine instrumenter) forøder han (o: Tyge
Brahe) sin hele Velfærd | Og al sin Tid og
al sin sjeldne Kløgt. Hauch.TB.25. For-
oder, en. (f Forødere. Skuesp.II4.7). (nu
1. br.) til forøde 2: ødeland. Holb.Ep.V?21.

40 en Gierrig, der med Fornøielse en Tid
lang har talt med unge Forødere. £w;.FJII.
80. Bredahl.V.97. AGbiudtzm. En Selskabs-

mand. (1911). 16. ordspr.: Efter en Gnier
kommer gierne en Forøder. VSO. jf. Mau.
12031 samt u. Fordærver 2.1.

G) foroge, v. [fooriø'qa] (pass.:) for-

åges. iløys^.^G.i 34. -ede ell. (nu kun i vers)

-te (Holb.JH.1.16. Oehl.L.I.144). vbs. -t\se

(s. d.) ell. -ning (s. d.). {glda. d. s. (Michael.

50 10)) gøre større, især m. h. t. omfang, styr-

ke, grad osv.; udvide; øge. Herren forøgede
alt det. Job havde havt, til det Dobbelte.
Job.42.10. Staden (blev) given til Kongen
af Jerusalem for dermed at forøge hans
Rige.Holb.Kh.706. *(de) grave, og søge,

|

Skatten at forøge. 0ehl.LJ.24. *Der har du
Kraverne; jeg dem vil

|
Med Strømper

og Skoe forøge. Heib.Poet.X.272. || m. abstr.

obj. Apostlene sagde til Herren: forøg os

60 Troen (1907: Giv os mere Tro). LucJ7.5.
den, som forøger sin Kundskab, forøger

sin Smerte. Præd.1.18. *Nat og Ensomhed
mit Hiertes Qval forøge. NordBrun.Zar.50.
*Tro vi kun paa hans Søn,

|
Tilgiver han

os Brøden,
|
Formindsker daglig Nøden,

|

Forøger Troens Løn. Grundiv.SS. III. 88.
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Jeg er bange for, at denne S. arbejder
paa at forøge Spliden. B.ostr.F.32. forøge
Afsætningen.i>wdv. y i pass. ell. f refl. : blive

større; øges; udvides, (jødernes) Tail( havde)
merkeligen forøget sig udi de Vestlige
Lande. Holb.JH. II. 609. Rostockernes og
andre Kiøbmænds Klagemaal forøgedes.
Slange.ChrIV.1018. Hans Velstand har me-
get forøget sig i en kort Tid.FSO. et fransk
Lexikon . . som var forøget med Randglo-
ser af Hr. Gabriels egen Haand. HCAnd.
IV.382. Disciplenes Tal forøgedes (1819:
formeredes) meget i Jerusalem. 4pGr.6.

7

(1907).
II f paj-<. forøgende m. pass. bet.

Kandidaten (gik) den gode Farbroer til-

haande i de stedse forøgende Skriverier.
BLich.IV.501.

II
part. forøget brugt som

adj. Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn.
Ny folkelig og forøget Udgave. i)atnds.

(bogtitel.1883). hans ydmyge Slavinde, der
villigt — og med forøget Erfaring —
tiente hans kønslige Udskejelser. Pon^.LP,
V11.123. O forenelig, adj. [foor'ø-'qali]

(sj.) som (let) kan forøges. Moth.Øo. det at

skrive Latin er en erhvervelig og forøge-
lig Færdighed. Madv. (Kjøbenhavnsposten.
1833.266.sp.l). O Fores:el8e, en. (f For-
øgning. Moth.05). flt. -r. vbs. til forøge : det

at forøge(s) ell. udvide(s); ogs. mere konkr.,

om det, hvormed noget forøges ell. udvides.

hvad der af andre Konger var skjenket
til Forøgelse af Stedets Hæder og Ære,
ranede han med vanhellige llændeT.2Makk.
4.16. en merkelig Forøgelse paa (alm. : af)

Menneskenes Tal\.Holb.Ep.V.*lll. Man
melder mig . . at jeg næppe faaer nogen
Forøgelse til mit ulle Reisestipendium.
HCA.nd.Breve.1.167. denne Kammeraternes
Rundhaandethed med Forøgelser i deres
egen Fritid og med Inds&ænkntnger i

Mandskabets. J.SbA/.JfP.J.io2. spec. i om-
skrivende udtr. for baiiiefødsel (jf. Familie-
forøgelsej; Hun var lidt bleg endnu efter

den sidste Forøgelse af deres huslige Lyk-
ke. Ing.EF.VII.187. O t (sprogv.) forsta-

velse, der i enkelte sprogs verbalbøjning træ-

der foran visse fortidsformer; augment. Bask.
FS.Fort.31.
forørnske, v. [fcor'øn'sga] proet. -ede;

part. -et ell. (som adj.; se ndf.) -i, vbs. f -ning
(Cit.l713.(JySamUB.III.222)). (cenyd. d.s.

(i bet. i); bet. 2 efter <y. verwiinschen) 1)

ønske i al alm. Sort.Poet.63. *naar Sækken
fuld

I
Til Brædden op er proppet, | Da

see, jo flere Tønder Guld [ Du deri haver
stoppet,

I
Jo flere du forønsker dig. Falst.

198.
II
nu kun ('O, 1. br.) part. ioxønsket

(best. f. og flt. (nu især gldgs. ell. i vers) ogs.

forønskte^ som adj.: som man ønsker sig;

længselsfuldt ventet; ønsket; attraaef.
Jeg er træt og udmattet af Reysen; men
naar jeg stiller mig for Øyne, at det for-

ønskede Maal er lykkeligen naaet, synes
mig, at jeg faaer nye Kræfter igien. Holb.
Sgan.lsc. *Du høyt forønskte Salighed,

|

Du alle Frommes Øye-Meed.5rors.i^. (jeg)

havde givet mine Fiender en forønsket
Leilighed, at giøre mig Skade og Fortræd.
CPRothe.JN.203. den heftig forønskede
Sammenkomst . . kunde finde Sted. Blich.

III.80. hin svimlende dybe Afgrund, der
skiller det Eksisterende fra det Forønskte.
Brandes.III.294. Søger De en Pige ? sæt da
en Annonce i N. N. Tidende . . og vil De
sikkert derigennem faa det forønskede Re-

10 sn\tat.BerlTid."/*1922.M.18.sp.5. 2) om onde
ell. skadelige (trolddomskraftige) ønsker, (især
i perf. part.). 2.1) (nu kun dial.) bringe i en
vis tilstand ved trolddom; fortrylle; for-
hekse, en skjøn Prinsesse, der havde været
forønsket. KristJyF.XII.27. 2.2) f ønske
ondt over; forbande. *du gavst mig Li-
vet!

I
Ei tryglede jeg din forønskte Gave.

Eic.V.275(jf.stnst.236.246.350). O for«n-
skeliff, adj. [fmr'øn'sgaU] (sj.) som man

20 ønsker sig; som maa ønskes; ønskelig. 'Lang-
varig Sygdom Gud vel hende lide lod,

|

Men . . giorde Dødens Stund forønskelig
og god. Graah.PT.1.32. Laboratoriet (er)

utvivlsomt stærkt forønskeligt. BerlTid.**/i

1920.Aft.4.sp.l.
GJ foreve, v. [fcor'ø-'va] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. forøffue; efter

fy.veriiben) udføre (noget utilladeligt, urig-

tigt, syndigt olgn.); (ud)øve; begaa. SyUa
30 var i Henseende tU hans forøvede Haard-
hed hadet af mange. Holb. Hh.II.360. Tilly
. . forøfvede saadan et Blod-Bad, at af

3000 Borgere . . neppe 50 blefve til overs.
Slange.ChrIV.568. samtlige afdem forøvede
'BedTa.geTieT.Stampe.1.462. de tusinde Spil-

opper, I senere forøvede som Skoledrenge.
Goldschm.I.16. Forbryderen blev paagre-
bet og overgivet tU Politiet umiddelbart
efter, at han havde forøvet Overfaldet.PoL

40 *yi^.l922.3.sp.2.

L O For-evelse, en. [V.2.i] forberedende
øvelse. MO. det (er) sandsynligt, at fortæl-
lingen kun har skullet være forøvelse til

et heltedigt i oldnordisk . . stil. ADJørg.
JE.133. I Reglen vil Forøvelser være hel-
dige som Indledning til GenstandstUvtrk-
ningen. Meddelelser fra Da. Sløjdforening. I.

(1906).3.
II (sJ.) en ved øvelse erhvervet (ele-

mentær) dygtighed ell. færdighed, der er en
50 betingelse (danner grundlaget) for videregaa-

ende tilegnelse. Øvelsen i Forestillingernes
Analyse . . kan blive større, naar den Læ-
rende med fornøden Modenhed og For-
øvelse kommer til Sprog, der ere meget
forskjellige fra vort. Fædrel.l858.1111.sp.3.

II. O Forøvelse, en. (f Porøvning.
Slange.ChrIV.959.1221). flt. -r. vbs. til for-

øve; oftest i forb. m. gen. ell. (nu især) m.

flg. præp. af. store Fiendtligheders For-
60 øfve\se.smst.847. VSO. forøvelsen af be-

dragerierne strækker sig over et tidsrum
af 10 aar

j || f mere konkr., om den udøvede
(utilladelige) handling, det udførte (fjendt-
lige) foretagende. At afskaffe de hidtil skeed-
te høist strafbare Forøvelser, ved det at

en Deel af Officererne . . bemægtige sig

71*
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baade gifte Mænd og unge Karle . . for

at lade dem for Soldater enroullere. i^or-

ordn.''lsl705. Dynkerkers og andre Na-
tioners Forøfvelser i Søen . . hafde i de
forgangne Aaringer gifvet Hans Majestæt
Anledning til adsKUligt at betænke. Slange.

ChrIV.836. fiendtlig Forøfninger.sws^J^^i.
for-avrigt, se øvrig.

I. Fos, en ell. (sj.) et (Storm.(Rahb.LB.

som skældsord: ubehøvlet fyr; slyngel;
øgs.: sølle person; fjols; taabe. Moth.MlS.
Sort.(SamlDanskeYers}yi.l66). En skielder
en anden for en Mads-Fofi, hvorover han
bliver stævned for Retten . . Dommeren
straffer ham for Skiældsord, saasom efter
den almindelige Talens Brug Ordet er
foragteligt Eolb.NF.(1728).Ll27. jeg er
ingen Mads-Fos: jeg har dog lagt mig

1.198). [fcos] (sj. Fors. OAHovgård.Overs.af lo hundrede Daler til beste. Den undseelige

Alexiaden.II.(1881-83).348). flt. -ser ell. (nu
sj.) -se (OeU.L.II.284. SMtch.S.143). {ænyd.
glda. fors, strøm, vandfald, oldn. fors, foss;

vist genopt. ca. 1750 fra no. foss og føles

oftest som norsk ord; især O og fagl. (geogr.))

et vandløbs bratte ell. lodrette nedstyrtning
over en skrænt olgn.; ogs.: sted i et vandløb,

hvor vandmassen har stærkt fald ell. strøm-

mer voldsomt af sted; vandfald, (især om

Friere.(1774).40. VS0.IV.M31. nu især
(dagl., spøg.) som (nedsæt.) personbetegnelse
i alm. Hesten (bliver) skye, og sætter med
mig over den brede Grøvt, og vips laae
Mads Fods i GTøvten. Rahb.Tilsk.l799.37é.
Feilb. Kværnd. nogen Tid efter vidste D.
nøjagtig Besked om B.s Forretninger i

Skotland. Der var almindelig Forargelse
. . Han kunde jo bare prøve på at vise

forhold i Norge, Sverrig ell. paa Island). 20 sig. Der var bagt for Mads Fosl Børd.
*Du, som ei haver seet en Fos, et Styrte-

Vand . .
I

Hvad om du høre fik hin Sarp
i Norges Land. CFrim.(Rahb.LB.I.181). El-
vene og Fossene (i Norge). Oehl.L.II.216.

Bækkene (paa de danske øer) styrte sig
ikke ned i skummende Fosser. Blich.1.263.

Rich.1.5. Den dalen gennemstrømmende å
. . danner en høj fos. KKålund.Island.1.292.

(poet. ell. hos sprogrensere) om vandfald

M.16.
III. F*s, en. se Fus.
IV. Fos, et. se I. Fods.
V. fos, adj. se fus.

fosant, adj. se forsant.

fose, V. se lodse.

Fosfat, et. [fms'fa'd] flt. -er. {dannet af
Fosfor; kern!) fosforsurt salt (der især

anvendes til gødning). Meyer.^429. Warm.
uden for Skandinavien. *I Sydens Dal den 30 Bot.352. han købte Mergel og Fosfater,
hvide Fos sig styrter

|
Fra Gletscher-lis

og sneebedækte Field. Aarestr.348. Holm
Hansen.Enkatholsk Familie. (1875). 310. || i

sammenligninger. *Som Fossen med bru-
sende, knusende Vælde

|
Indbryder Kong

Olaf med sine Mænd. Oehl.LI.44. (Jahves
herlighed) kommer som en indestængt Fos,
Jahves Aandepust driver den frem. Es.59.
20(Buhl).

jl
uegl., om voldsomt nedstyrtende

og paa en Snes Aar drev han Gaarden
op i fortrinlig Stand. JVJens.EE.13. Fos-
for, et ell. (nu sjældnere) en (AWEauch.
(1799).160. YSO.V.P77. jf Saaby:). [ifms-

fmr, 'fmsfor] flt. (i bet. 1) f -er (JBaden.
FrO.283). (a/" 5^r. phosphoros, egl.: lysbærer;

af phos, lys, og phérein, bære; jf. Fosfat,

Fotografi; især kern.) \)f fællesnavn for forsk,

stoffer, der lyser i mørke uden at an-

vand olgn. Søen brød over Bakken og satte 40 tendes. vAph.Chym.II.498. VSO.'V.P77. 2)

en stadig skummende Fos ned over det
lavere Fordæk. BerLiisb.S.4. ogs. (især poet.)

overf, især om noget, der er præget af vold-

somhed, fart. *Ad deres Skuldre hvide
|

Nedstyrter Issens Fos (0: det lange haar
falder ned ad ryggen). Oehl.NG.96. PMøll.
11.21. Lyset vældede ind i en Fos, fyl-

dende hele det mørke Rum. Kidde.AE.L
193.

et (først i 17. aarh. fremstillet) grundstof
(metalloid). vAph.Chym.lI.498. Fosfor er

et Grundstof . . dets kemiske Tegn er P.
LandbO.II.231. Saa strøg han Stikken i et

langt, rask Sæt hen over Laarsiden. Fos-
foren tændte. Svovlet boblede og brændte
med grønliggul Flamme.NSvends.H.40. jf.

:

*dit Øjes hvide Fosfor jeg aned, mens det
skumred. SMich.Sirener.(1898).71. Fos-

II. Fos, en. [fcos] (fra nt. fotse ell. ty. 50 for-, i ssgr. (især naturv.) af Fosfor (2);

fotze; besl. m. jy. fus (Feilb.IV.164) samt
oldn. fuå; jf. Hundsfot) 1) (nu kun dial.)

kvindens (ydre) kønsdele. Moth.F334.
\\

nu kun i udtr. som du kan likke, ligge
(0: slikke) fossen, (j/". Fossenlikkerj som
haanlig opfordring til at passe sig selv; ogs.

som betegnelse for at en person bliver narret

for noget, faar en lang næse ell. bliver haan-
ligt behandlet. Schandrup.Sl*: *jeg fik

af de mange ssgr. kan, foruden de ndf. an-

førte, nævnes -forgiftning, -glans, -gødning,
-lys, -metal, -skær. fosforescere , v.

[fmsfora-, foosfcoraise'ra] -ede. (afl. af Fos-
for; især naturv.) give lys fra sig (i mørke)
uden forbrænding; lyse som fosfor.
JBaden.FrO.283. de virkelig fosforesce-

rende Stoffer lyser flere Timer, efter at

de har været udsat for Solen. NaturensV.
slaaet Øiet ud paa Skurken Rustan

|
Og 60 1916.78. Med rejste Ryghaar og fosfore-

budt dem ligge Fossen Allesammen! Ære
dahl.LO.73. smst.69. Kværnd. 2) foragt, be
tegnelse for en kvinde (Moth.F334) ell. mand.
•Dend det har sagt er ingen Fods | Som
Bøddelen bør flæt%e.Schandrup.P3v.\\især
i forb. Mads fos (fra nt. ty. Matz fotz)

scerende Øjne . . fuldførte (katten) sit

Spring. Fleuron.K. 84. fosfor- fri, adj.

fosforfri Tændstikker. OpfB.UIl.67. -hol-
dig, adj. Warm.Bot.352. f fostorisk,
adj. til Fosfor, den virkelige phosphoriske
Syre. vAph.Chym.II.514. (spøg.:) Kommer
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dertil et phosphoriskt (o: blussende) Ansigt,
saa bliver denne Mistanke (o : om dnkfoeU
dighed) til Vished. Tode.ST.II.16. Fosfor-
stikke, en. (nu 1. br.) tændstik, hvis sats er

tilsat fosfor(jf.-tænåstik).Drachm.F.II.285.
først efter 1870 (lykkedes det) de svenske
Sikkerhedstændstikker . . at fortrænge de
gamle Fosforstikker. WSchtcanenfl.TF.134.
-sur, adj. som er forbunden med fosforsyre.

AWHauch.(1799).160. fosforsure Salte.

Warm.Bot.3o2. fosforsur Kalk. Sai.» FIJI.
564. -syre, en. syre, som fremstilles ved
iltning af fosfor med salpetersyre ell. ved
sønderdeling af benaske med svovlsyre; orto-

fosforsyre. AWHauch.(1799).160. Warm.
Bot.lo9. LandbO.II.232. -tændstik, en.
d. s. s. -stikke. OpfB.UIl.66.

09 fosse, V. [ifrnsa] -ede.« MO.; dan-
net (efter no. fossa^ af I. Fos) om vand-
masser: styrte ned over en skrænt olgn.;

falde som et vandfald; ogs.: strømme
frem med rasende fart; skumme. (Kongo-
floden) fosser over Bjergene hen imod Vej-

sten. NatTid.^^/al878.M.2.sp.2. Regnen fos-

ser ned. VilhAnd.BT.249. Duren fra den
fossende Mølleaa. Bregend.BU.180. jf:
Han skænkede, kom Sukker og Fløde i

og kørte med Theskeen, saa det fossede.
Tandr.K.4. i sammenligninger: her er i

Haven et Parti, hvor som et Blomster-
Vandfald Azaleaerne . . fosser ned ad en
Skraaning i brede Bælter. Brandes.XVIII.
256.

II
biUedl. Efter det vældige Styrketag

1814, efter Wergelands fossende Foraar,
var der paa en Maade blevet stille i Norge.
PAUosenb.BB.U. PLaurids.S.1.27. Fos-
se-, i ssgr. (\S, især poet.) af I. Fos. -fald,
et. vandfald. Bergs.PP.116. høre Gletscher-
Lavinens Torden og se den styrte lodret
som et rygende Fossefald. Gjel.GDJ.43.

t Fossen-, i ssgr. {af II. Fos 1; jf.
ty. fotzen-) -hnnd, en. skældsord til en
(kvindagtig) mand (jf. Hundsfotj. Moth.
F334. -tikker, en. (jf. likke fossen u.

II. Fos \). smst. 'Du dig langt bædre skik-

ker
I

Hos Venus og hver lille Tøs | At
blive Fodsen-Likker. Cit.l724.(NkS4'>820.
172). -mnnk, en. foragt, betegnelse for
en munk. Schandrup.A4':
Fosse-Tseld, et. d. s. s. -fald. Ploug.

11.135. Gjel.Br.63.

I. Fossil, et. [f(o>si-'n (f Fossile. vAph.
(1772).1.532). besl. f. -(i)et; flt. -ier ell. -er

(LandbO.II.247). (afnylat. fossile; egl. intk.

af fossilis (se H. fossil); især i flt.; naturv.)

egl.: hvad der findes ved gravning i jorden;
opgravet uorganisk legeme (mineraler, salte

olgn.); nu kun om (dele af) organismer, der
er blevet begravet i jord- og stenlag (i for-
historisk tid) og omdannet der; forstening.
et Natural-Cabtnet, som blandt mange
andre Raritæter, lader see en god Deel
. . rare FossUier. EPont.Atlas.1.450. vAph.
Nath.IL481. SaUVin.517. j/".: De er jo

ikke andet end et levende FossU. — Ét
Fossil, kære Frøken? — Ja, et Bløddyr,

der slåas med alle de andre om Eksisten-
sen. Tror De maaske paa et Liv efter
TiøåQn? SMich.T.165. IL fossil, arfj. [fm-

'si'fj {af lat. fossilis; afl. aflat. fossa, grav;

jf. I. Fossil; især naturv^ om mineraler ell.

(nu kun) organismer (ell. dele af disse): be-
varet i jorden fra forhistorisk ttd (jf.
forstenet u. forstene 1.2j. Knogler af Rhi-
noceros, den fossile Hest og den fossile

10 Oxe. GForchh.DG.9. Den fossile Eg i Tør-
vemoserne. CVaupell.S.34. fossUe Rester
af Menneskelegemer fra urgamle Perioder.
TiM.192lJ.ll. fossilt elfenben, se u.

Elfenben 1. jf. : •Urtidslags fossile Søvn.
SMich.Sirener.(1898).98. *fossile Riger,

|

hvor Flyveøglers Vinger knuser Luften.
KWiinstedt. Byger. (1918).8. | (især spøg.)

overf. : som minder om (skik og brug) i for-
tiden; ældgammel; forhistorisk, (han

20 stak sin) Albu gennem Hyndet paa sin .

.

Bronzeseng — et fossilt Skrummel. Blaum.
&ræskeMasker.(1907).l. et dødfødt Drama,
et Stykke fossilt Literaturhistorie. Kehler.

KK.87.
Fost-broder, en. ['fcosd-] (sj. skrevet

Forst- (jf. u. Foster;. JHSmidth.Poes.62).
{genopt. ca. 1800 fra oldn. fostbroåir, pleje-

broder, fostbroder; af fostr (se Foster) ; jf.
Fosterbroder) 1) om forhold i det gi. Nor-

30 den: person, som har blandet blod med en
anden og højtidelig lovet at staa ham bi

i liv og død som en broder. Leth.(1800).
vi ere hans Fostbrødre, og svoer ham
Trofasthed i Liv og Bød. FalsenJdda.llO.
Fostbrødrene. OeM. (bogtitel. 1807). AUen.
Haandb.23. 2) (ved sammenblanding m. Fo-
sterbroder; sj.) plejebroder; fosterbro-
der. D&H. fostbroderlig:, adj. (sj.)

adj. til Fostbroder 1. GrundtvJPS'.II.l'94.

40 sa.Dansk. 1. 196. jf.: trende (krybskytter),

der i fostbroderlig Forening dreve deres
halsløse Værk i Cumberlands Skove. Blich.

(1920).X.13. Fostbroder-skab, et. [1]

(arkais.) Oehl.P.304. '„Hvo har hørt | om
Himlens Hævn for Blod, der randt,

|
hvor

ej beslægtet Blodet bandt?"
|
„Fostbroder-

skab er Blodets Bånd." Blaum.StS.2o3.
Fostbredre-lag, et. (ogs. -lav. VSO.
MO.). {efter oldn. fostbræéralag; foræld.)

50 d. s. (jf. : det lav, eller societet kaldet fost-

brædre Lav, udi hvilket enhver forband-
tes at hevne den andens død. Holb.DNB.
3). 'Du kiender dog den Skik — Fost-
brødrelag?

|
At blande Blodet med en

anden Kæmpes? OeRFII.iS. MO. D&R.
jf. : *Fostbrødrelaget (o : ml. de tre nordiske
folk)

I
sin sidste Prøve skal bestaa i Sla-

get. Ploug.1.67.
Foster, et. ['fmsdar] Eøysg.AG.33. (sj.

60 skrevet Forster, se Arkiv.XI.186). flt. fostre

eU. t d. s. (DL.6—6—7. Bolb.NF.lJ.62)
ell. (nu næppe br.) -e (saJH.1.58. Hauch.
SGr.131). {iglda. foster t bet. 1 og 2, æda.
fostær, opfostring, oldn. fostr, opføden, op-
fostring; besl. m. føde; grundbet.: „opfød-
ning")
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1) opfødning; opfostring; nu Tcun som
1. led i ssgr., se Foster-barn osv.

2) organisme paa det udviklingsstadium,

da den befinder sig i moderlivet (elL, for æg-
læggende dyrs vedkommende, i ægget); ufødt
barn ell. unge; livsfrugt. DL.é—6—6.

der Elisabeth hørte Mariæ Hilsen, sprang
Fosteret i hendes Liv. Luc.l.él. saa længe
som Fosteret ikke er kommen for Lyset,

Foster-, i ssgr. (sj. Fostre-, se u. -hjem.— sj. skrevet Forster-, se u. -moder^. af Fo-
ster. 1) (æda. fostær-, oMn. fostr-; især ar-
kais, ell. anv. af sprogrensere) af Foster 1

;

hvor intet andet bemærkes ndf, foreligger
denne bet. 2) {ænyd. foster-; især med. og
naturv.) af Foster 2; af de mange ssgr. er
kun de vigtigste anført ndf; som eksempler
kan i øvrigt nævnes: -anlæg, -dannelse,

kand man ikke vide enten det kommer lo -haar, -legeme, -leje, -periode, -stilling,

levende eller død frem, enten det bliver
Mand- eller Qvinde-Kiøn.Ifo/6.iV^F.JJ.76.
*tænk paa Fostret, som jeg bær

|
For eder

under Hjærtel Grundtv.PS. 1. 134. *Mon
nogensinde

|
De ret i Spiritus et Foster

saae ? PalM. VI. 333. Boas. Zool* 72. Sal.^

VIII.569. fordrive fosteret, se w. for-

drive 2.3. utidigt foster, se utidig

(if. bet. 4:) billedl. Jeg bær paa et van
SKabt Foster, som vil ud igiennem min 20 om alumner paa en kostskole (jf.u. -datter):

barn, et. barn, som er blevet (bliver) op-
fostret af en anden i forældrenes sted; pleje-

barn (jf. -datter, -søn^. *(h.un) sin Amme
til sig kalder . .

|
Hielp Thelalusel hielp

dit kiære Foster-Barn. Molb.Metam.72. den,
der misbruger sin Stilling til at forføre
sit Fosterbarn, sin Myndling eller et ham
til Underviisning og Opdragelse betroet
Fruentimmer. Straffelov^Vi1866. §166. (sj.)

Side . . Det er at sige: Jeg gaaer frugt
sømmelig med en Hemmelighed, som jeg
ikke maa aabenhaie.Holb.Forv.3sc. Olufs.

NyOec.1.111. jeg sukker i Erkendelsen af,

at jeg endnu er et saadant Foster, som
ikke taaler Luiten.Buchh.VH.lO.

||
(bot.)

om planters frugt før spiringen. Warm.
Bot.646.

3) (nu næppe br.) afkom af mennesker ell

Skoleprogr.Ordrup.1896.46.
|| ("O, især poet.)

i uegl. ell. overf. anv. *Exemplet og Op-
dragelsen,

I
Som Fosterbørn (0: „produk-

ter") af Tidens Smag og Yiden.PalM.V.
435. *Vi hilse dig, vor Moderørn (o: uni-
versitetet)\

\
Med Tak og Sang;

|
Bred

over dine Fosterbørn
|
Dit Vingefang 1

CKMolb.ED.45. om en fugl: Oehl.XXXI.118.
Rørsangerens Fosterbarn: en stor, brand-

er; især om spæde børn (unger). Præ- 30 rødøjet GøgeviTigel FUuron. Grum. (1919).
sterne skulle undervise Jordemodere, hvor-
ledis de sig skulle forholde baade med
Barselqvinderne og Fosteret. Di.5

—

8—8.
Nogle bær Frugter saasom Agre og Trær,
andre Foster, som TiyT.Holb.NF.I.162.
*han fandt sin Hagar midt i Sandet

|
Med

et fuldvægtigt Foster i sit Skiød. Oehl.A.

311. *Som en Løvinde, der sit Foster
mistet har. sa.BG.231. Ligesom paa Fød-

129.' -beTseg^else, en. [2] (med., zool.)

om de bevægelser, det ufødte væsen foretager
i moderens liv. Panum.244. -bisere, en. [2]

(zool.) blommesæk. LandbO.IV.608. -bro-
der, en. person af mandkø7i, som man Imr
nydt opfostring sammen med hos fælles amme
ell. plejeforældre; plejebroder (jf. Fostbroder
2). Moth.F435. *min Fader var Vasal af

Eders Fader,
|
jeg næsten Fosterbroder

selsstiftelsen i forrige Tider var her en 40 tU hans Søn. Lemb.Byron.1.522. Manaen,
Skuffe for uægte Fostre. Erz.XIlI.232.

||

(jf. bet. 4) billedl. *Vort Danske Moders
Maal i Aar en Moder bliver,

|
Og med

Comcedie-Kunst sit første Foster giver . .
|

Du Landets Fader vær da Barnets Foster-
Fader. Holb.NP.B2r. Adr.^^lil762.sp.4.
(poet, sj. :) fosterbarn (jf. L Fostre^. *Skal
da Kiv og Vrede

|
I dit (0: havets) Skiød

tilrede
|
Dine Fostres Grav. Ew.(1914).III.

en Fosterbroder af (1819: som var opfødt
med^ Fjerdingsfyrsten Herodes. Ap G.13.1

(1907). -datter, en. (f -dotter. vAph.
(1759). VSOJ. kvindeligt fosterbarn; pleje-

datter. Moth.F435. KrErsl.DM.48. ('sj.:; Bør-
nehjemmenes . . Fosterdøtre. Ploug.(Dagbl.
yi2l887.1.sp.4). -fader, en. (glda. d. s.

(HellKv.32), oldn. fostrfaåir) mand, som ved
at opdrage en anden mands barn er traadt det

150. smst.V.108.
\\

(sj.) om frugter af plan- 50 i faders sted; plejefader (jf.PEMull.^342 samt
ter. *det grønne Træ sit Foster

|
Opfø-

der for min Mund, min Viin mig intet

koster. Helt.Poet.l7

.

4) O overf. anv. af bet. 3; om resulta-
tet af en vis (især : aandelig) virksomhed;
frembringelse ell. udslag af tankens ell.

fantasiens virksomhed (jf. Aandsfosterj. (i

forb. m. gen. ell. (nu især) ai). er det hans
eget Hiernes Foster (0: hans eget digt)

Fader å.i). bær det (o: folket) i din Favn,
ligesom en Fosterfader bærer det diende
Barn. 4Mos. 11.12. NMPet.IslFærd.III.189.
Ottosen.VH.1.111. || overf. Jeg er Uværdig
Ungdommens Aandelige Foster-Fader her
i Byen . . Det er at sige, (jeq er) Skole-
mester her i ^taden.Holb.LSk. V.6. Grundtv.
SS.I.652. (Ludvig Schrøder) maa kaldes den
finske Højskoles Fosterfader. HBegtr.Lud-

Solb.TJsynl.il. 6. *Jeg tog den Alf for din 60 vigSchrøder.(1913).97. -fordrivelse, en
Indbildings Foster. £t<7.y.^0. *en Drøm
Et Foster af Prindsessens varme Blod^
Oehl.A.172. et af de smukke og tillige colos-
sale Foretagender, som ere Fostre af nord-
amerikansk Fromhed og Menneskekjærlig-
hed. StBille. Gal. III. 56. Pont. LP.VIL 98.

[2] (med., jur.) forbryderisk afbrydelse af
svangerskabet, hvorved fosteret dræbes (jf.

-mordj. KPont.Retsmed. 1.142. MunchPet.
BR.^5. -forældre, pi. plejeforældre (jf.

-fader, -moder l.ij. Holb.Herod.30. et Par
Foster-Forældre, som jeg . . bestandig skal
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og bør ære, som mine Forælåre. PAEeib.
Sk.IL128. Goos.1.176. f -fodende, paH.
adj. [31 (zool.) som føder levende tinger. vAph.
NathJL483. MO. -hinde, en. [2] (med.,

zool.) om de sammenhængende slimhinder, som
omgiver fosteret (i livmoderen ell. ægget); æg-
hinde. ØrstJI.173. SaUVIII.o74. -hjem,
et (sj. Fostre-. FynsTidende.^lil89o.lsp.3).
(sj.) plejehjem; børnehjem. AErslev.Ømeklip-
pén.I.(l 906). 24. Skoleprogr. Det kgl. Vajsen-
hus.1907.8. -jord, en. (sj.) fødestavn; føde-
land. Moth.F436. Engel8t.Nat.116. D&H.
-kag^e, en. [2] (zool.) moderkage (placenta).

LandmB.II.71. Sal* VIII. 575. -lag, et.

(poet, sj.) forkortelse /orFostbrødrelag. Oehl.

UK.50. -land, et. (poet, 1. br.) land (sted),

hvor man er opfostret; fædreland; fødeland.

Moth.F436. Engelst.Nat.31. PKierkegaard.
VitalsKirkehist.J.(1889).148.jf.:Indien(har)
været et af de tidligste Fosterlande for .

.

Dannelse. Molb.F.268. -landsk, adj. (sj.)

adj. til -land. Vi staae paa indviet Jord-
bund . . Den er indviet ved blodige Offre,

som den fosterlandske Jord taknemlig har
optaget i sit Skjød. HNClaus. (DagbU^/i
1862J.Jip.4). D&H. -liv, et. [2] (med., zool.)

tidsrummet, der medgaar tU æggets ttdvikling

til unge, fra befrugtningen til fødselen. Nyt
Bibliothek f.Physik.IL(1801)J02. Sal.1.457.

-lyd, en. [2] (med., zool.) om de ved fosterets

hjerteslag frembragte lyde. Sal.*VlII.577.
-lære, en. [2] (med.) læren om fosteret (em-
bryologi). Sal.VI.959.

II G3 overf. Hensigten
var . . den at give den datidige yngre
Slægts aandelige Fosterlære. Drachmann
vilde skildre Slægten i dens Drengeaar.
Brandes.III.83. -Ion, en. (æda. fostærløn,
oldn. fostrlaun) betaling for opfostring, pleje

af et barn. da tage Værgerne Bømenis
Gods i deris Giemme og Forvaring, og
give (moderen) Fosterløn og Kostegield,
indtil de ere syv Aar. DL.3—17—19 (efter
JyLov.1.29). Lemb.Shak.XIV.145. ||

(sj.) ali-

mentationsbidrag. MBJ795.705. HjælpeO.
-moder, en. (sj. skrevet Forster-: FrHøm.
PM.27. Kirkebladei.1894.107). {glda. d. s. i

betls, æda. fostærmothær, amme (Harp.Kr.
15), oldn. fostrmoåir, plejemoder) 1) kvinde,

mm er traadt i moders sted for en anden
kvindes barn. I.l) (nu næsten kun bibl. ell.

foræld.) plejemoder (jf. -fader samt PEMiilU
342). Noomi tog Barnet og lagde det paa
sit Skjød, og him blev hans Fostermoder.
Ruth.4.16. NMPet.IslFærd.III.245. Under
sin Fostermoders kloge Ledelse var (Erik)
kommet ind i aUe Regeringssager. KrErsl.
ErikafP.l. 1.2) (foræld.) kvinde, som giver
(har givet) en andens barn die; amme (1. 1).

Holb.Hh.Ll40. *Den Foster-Moder, som
dig haver spæ opammet,

|
Var uden Tvivl

et vildt u-vanet Tigger-Dyr. Falst.0vid.22.
Ing.EM.1.73. VorUngdom.1879.228. 1.3) O
(1. br.) overf. anv. af bet. 1j (og 1.2); især om
(person ell.) forhold, der er af betydning for
aandelige egenskabers udvikling (jf. u. I. Am-
me 3^. Vankundighed og Ørkesløshed ere

alle Lasters Fostermødre. Tode.Tale.(1787).
12. Universitetet i Kjøbenhavn (havde) i

300 Aar . . været de to Rigers fæUes aan-
delige Fostermoder. ADførg. NH. 11.289.

II
(poet, sj.) om fosterland. *DanmarkI Fo-

stermoder kiærel BlichJ).II.57. 2) (nu kun
dial.) fødselshjælperske; jordemoder, '(udgif-
ter ved barsel) TU Foster-Moder, Degn og
Præst,

I
Til Amme, Børne-Klnde. ReenbJ.

10 50. (hun) hafde været fostermoder tH 260
høm.Cit.l704.(KirkehistSaml.II.268).MDL.
133.682 (jysk, fynsk). Feilb. -mord, et.

[2 og 3] (især jur.; nu sj ) forbryderisk om-
bringelse af det endnu ufødte (jf. -fordri-

velse^ eU. nyfødte barn (sml. Barnemord^.
Nørreg.Privatr.IV.152. Fødsel i Dølgsmaal
og Fostermord. ^er^sJ'P.^O. I intet Land
i Verden er Barnemord og Fostermord
saa hyppige (som i Indien). HKaarsb.(Berl

ao Tid!^lul921.Aft.7.sp.5). -son, en. foster-

barn af mandkøn; plejesøn (jf. I. Fostre^.
Det var brug i de Tider, at de gamle Hof-
mænd kaldede unge Konger Foster Søn-
ner. Holb.DH.I.158. Njals Fostersøn Thor-
hall. NMPet. IslFcerd. III. 225. FrNiels.BJ.
32. B overf. *hvad af Landets Genius er
der vorden,

| Han, Fostersøn af Syden
som af Norden (o: som skylder baade Sy-
dens og Nordens kultur sin udvikling)?PalM.

30 V.139. Adelens bedste Mænd (kappes) med
Universitetets Fostersønner. ADJørg.NH.
11.42. -soster, en. plejesøster (jf. -brod erj,
Moth.F436. Margrethe og hendes Foster-
søster . . fik det samme Ris at smage. iTr

Ersl.DM.46. -vand, et. [2] (med., zool.)

vædske, der omgiver fosteret; modervand. Pa-
num.244.

I. Fostre, en. ['fmsdra] {genopt. i slutn.

af 18. aarh. fra oldn. fostri, fosterbroder,

40 -fader, -søn; jf. run. fostri, fostersøn(?); afl.

af Foster 1 ; iscer i efterligninger af saga-
stil) person, som er knyttet til en anden
ved at være opfostret af ell. have opfostret

ham; især: d. s. s. Fostersøn. 'Held digl Du
Dannemarks Ven (o: prins Carl af Hes-
sen)

I
Frederiks Fostre, Dig tre Gange

Heidi Trojel.II.110. OeU.P.360. HrzJ).IV.
223. n (sj.) fosterfader. Rahb.NF.1197.204.
II (^3-) om person, hvis aandelige anlæg er

50 bestemt af hans afstamning ell. opdragelse.

Han er efter sin Afstamning en Husfugl,
en Præstegaardsf ostre, en Sidenius,
d. e. udlagt en Paludan-Miiller-Pontoppi-
d2Ji.VHhAnd.HP.181. II. CP fostre, v.

[ifmsdra] (sj. skrevet forstre. Holb.NFJ.168).
-ede. vbs. f -else (Moth.F436) ell. (nu 1. br.)

-ing (smst. JLange.BMJJ.27). (glda. d. s. i

bet. 1, oldn. fostra, opfostre; afl. af Foster
1; iscer arkais.) 1) give føde, pleje og op-

60 dragelse (iscer til et barn, som er betroet til

ens omsorg); opfostre. Naturen har recom-
manderet Forældrene at forstre og op-
drage (børnene). HolbJf^F.1.168. *Hans (o:

Moses's) Moder ham fostred tolv Uger i

Løn. Grundtv. SS. II. 77. 'hos den gamle
Dronning | Blev hun fostret som spæd;

|
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I Fruerbuur hun lærte
|
God Adels Skik

og Sæd. Winth.nF.60. || overf. *Aarene
fostre den Yngling til Mand. Grundtv.PS.
III. 19. *Hvad er Theatrets Maal . .?

|

At pleie, fostre, stiUe frem låeen.PalM.
V.293. NMøll.EL.39. || fostre 'op, (nul.
br.) opfostre. VSO. PalM.TreD.36. *Der var
de født og fostret op, | Ved Vesterhavets
Strand. CKMolb.SD.295. 2) fremh-inge af-
kom; bringe til verden; avle (3); føde. *Af
troldelig Afkom

|
. . var Grimla, fostret i

Uti^,
I

Vildt opdraget i Krig. Bagges.DV.'^
YIII.234. "hvor er I fostret og baaret
(o: født og baaret). Holstein.D.^TO. jf: *hvor
stammer han fra? hvad Slægt har ham
fostret? Holst. D. II. 29. \\ især overf.: give
anledning til fremkomsten af noget; frem-
bringe (oftest m. abstr. obj.). alle de Kund-
skaber og Indsigter, som hele Menneske-
slægten har fostret.Ørst.I.168. *Du var kæk,
og jeg blev kaad,

|
det fødte Smil, det

fostred Graad. Drachm.UV.121. (junglens)
Overskud af Fugtighed, som fostrer hur-
tigt Henfald.iV^a^wrens7.1W6.i86. Fostre-,
i ssgr. se Foster-.

Foto, et. [ifoto] flt. -s. (forkortelse (dan-
net i nyeste tm, efter eng. photoj af Foto-
grafi; fot.) d. s. s. Fotogran 2. Deltagerne
(bør ikke) forglemme at skrive Navn og
Adresse bag paa hvert Foto. Pol.*/4.1921.7.

sp.5. Presse-Fotos. TelefB.1921l22.sp.2768.
Fotdgraf, en. [fodo'gra'f; foran navne
ogs. -grefj flt. -er. (nydann. af Fotografi)
person (især: fagmæssig uddannet, jf. dog
Amatørfotograf^, der fremstiller foto-
grafier (2). En høj, tyk Fotograf, som
jeg Kjender, var aldrig heldig med smækre
Folk og fine Ansigter. CroWsc/im.FJ.3^. Naar
en saadan Verdensdame agerer, faar man
altid Fornemmelsen af, at der staar en
Fotograf et Steds i ^tw.Qn.JMagnus.B.18.
fotografere, v. [-grB'fe-'ra] -ede. vbs.

-ing (Brandes.VII.80). (dannet a/" Fotografi)
tage et fotografisk billede (af). Gold-
schm.VI.32. Vi gaar op og la'r os foto-

grafere i Dag. Jeg véd et Sted for uro-
Uge Børn. Esm.1.52. || overf. Brandes.VII.
80. Han fotograferede mig med Øjnene,
tænkte sig om et Øjeblik og svarede saa.

Skjoldb.H.118. jf (sj.): Lad Indtrykkene
fra din Vandring . . fotografere sig gan-
ske stille ind i dit Sindl ELars.(Pol.y61920.
lO.sp.6). FotO|»:rafl, en (i betl; f i bet. 2:

JLange.Breve.76) ell. et (i bet. 2). [-grB'fi',

i ssgr. -'fi-] flt. (i bet. 2) -er. (dannet af gr.

phos (gen. photos^, lys (jf. Fosfor^, og grå-
phein, skrive (jf. grafisk^) 1) (især fagl.)

fremgangsmaade (først paavist af eng-
lænderen Talbott i 1839), hvorved et af lys-

straaler paa en lysfølsom hinde (der er

anbragt paa en glasplade, en film olgn.)

frembragt billede (negativ) kan fast-
holdes og overføres paa lysfølsomt papir
olgn. (positiv); kunsten at fotografere
(jf. Daguerreotypi i;. Meyer.^(1844).443.
Daguerreotypen og Photographien ere de

eneste, som give det rette Udseende (o:

lighed).HCAnd.XII.141. Heegaard.Astron. 70.
2) billede fremstillet ad fotografisk
vej. Goldschm.VI.291. Hvert enkelt Foto-
grafi, der kom til København, var en Be-
givenhed (o: i 1861). Brandes.ll.515. Vort
Hj.IIIl.U4.

II
hertil bl. a. Fotografi-album

(Schand.TF.11.162. SvLa.BG.97), -apparat
(ORung.Y.97), -plade, -ramme, fotog^ra-

10 fisk, adj. [-'gra'fis^] adj. til Fotografi 1

(ell. Fotograf;. Meyer.^(1844).443. ikke alene
kolorere en sort Fotografi, men at faa
selve Farven fremstillet fotografisk.Jian^'e.
Breve.l3G. BibliotH.'^452. fotografisk atelier

(o: en fotografs værksted)
\ TelefB.1921/22.

sp.2765. fotografisk billede olgn., spec.

(nu 1. br.) d. s. s. Fotografi 2. Meyer.^(1844).
443. (han gav aldrig) et fotografisk Visit-

kort, der var taget af ham selv, men et

20 Fotografi af et Vortrset. Goldschm.VI.291.
et fotografisk Portræt. Bøgh.III.352. \\ bil-

ledl. i den Dræbtes Øie (skal) det sidste

Blik af hvad Øiet saae . . endnu photo-
graphisk blive der en Tid. HCAna. VIII.
161. forfatterens skildringer af hverdags-
livet er givne med fotografisk nøjagtig-
hed

i
Fotogravare, en (i bet. 2 ogs. et.

KLars.GHF.I.165). [-grBivyra] flt. (i bet. 2)
-r. (fra fr. photogravure) 1) (fagl.) en re-

30 produktionsmetode, der bestaar i, at et

fotografisk billede ætses paa en kobberplade
og trykkes som kobberstik. SaUVIII.598. 2)
billede, der er fremstillet paa den u. bet. 1

angivne maade. Fotogravurer efter moderne
franske yiaXer'iQr.KLars.GHFI.d.
Fots, en, Fotsen-, i ssgr. se II. Fos,

Fossen-.
fotte(t), fottisy c^dj. se fjottet.

Fengt, en. se Fout.
40 Fourage, en. [fuira-Jo] ff Forage.

Slange.ChrIV.680.— nu kun dial. Foderas(e).

smst.297. Feilb.). (ænyd. foderats(ie) ; fra
fr. fourrage; egl. et germ. ord, besl. m. I. Fo-
der; jf. Fourer || formen Foderas(e) skyl-

des (ligesom ænht. futtrasche, fouteraschij
tilknytnijig til I. Foder

|| fagl., især landbr.)

1) foderstoffer; foder (I.l.i); spec. Ji

:

hestefoder (halm, havre, hø). Slange.Chr
IV.680. Udskrivninger af Fourage, samt

50 Tiender svække Avlsbrugets indvortes
Kran.0lufs.Ny0ec.I.U62. MilTeknO. en an-
den Dag tog (løjtnant Schill) 60 Vogne
med Furage. MPont.A13.42.

\\ (jf. I. Foder
2; spøg.) mad til mennesker. De tre Pige-
børn (var) vandret ud i Skoven . . hvor
de havde fortæret deres medbragte Fu-
rage. Wied.S.156. Bønnelycke.Sp.252. 2) (jf.

II. Fodring 2, fouragere^ f indsamling af
foder; fouragering, hans Folk . . vare

60 udsendte . . paa Foderase. Slange.ChrlV.
297. fouragere, v. [fur^'/e-ral -ede. vbs.

-ing (vAph.(1759). MilTeknO.). (fra fr.fom-
rager; afl. af Fourage) ^ skaffe heste-

foder til veje (jf. II. Fodring 2, Fourage
2). vAph.(1759). nogle østerrigske Tropper
skjød paa Preusserne. Efter Klrigslovene
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følger Plyndring og Brand som Straf for

sUgt. Men en menneskekjerlig Prinds for-

mildede Straffen til Fouragering. CBHal-
lagerJjF.17. MUTeknO.80. SaU 7111.613. f
m. obj. : At fouragere Grønt og Tørt (o

:

skaffe kø og halm). Ex€rcArtU/1804).199.
\\

(spøg.) overf. (spurvene var) inde paa Mar-
ken for at furagere. Golclschm.V.326. De
faar maaske endda en o Minutter (o: ml.

to log) til at foxira.geTe.JLange.Breve.41.jf.
FeilbJ.38o.
Fonrer, en. [fu're-V] (f For(r)er(cr).

Moth.F271. FrHom.PM.99). flt. -er. (ænyd.
forer(er), forærer; fra fr. fourrier; af mlat.

fodrarius, den, som skal sørge for foder; besl.

m. I. Foder, Fourage) t) t funktionær
hos en minister, ved et hof olgn., der sørger

for indkvartering og befordring olgn. (jf.
Kammerfourer^. Moth.F271. (han blev)

forordnet som Tolk og Foureer at fare

med den Danske Gesandt . . til Spanien.
CPBothe.MQ.II.543. 2) hoffunkttonær,
der sorterer under hofmarskaUen, og som iscer

varetager den daglige økonomi, regnskabsr-

væsen m.m.; (nu alm.:) hoffourer. Oehl.

Er. III. 175. (vognene) holder foran den
Portal, som den Indbudne har faaet an-
vist paa det af Fureren overbragte Kort.

Brandes.XIV.288. 3) ^ underofficer,
der fungerer som kompagniets regnskabsfører,

proviantforvalter, samt sørger for indkvarte-

ring. MB.1781.815. Tjenesteregl.125. Kidde.
J.211. Fourer-skytte, en. [3] ^ me-
nig soldat, der Jyælper foureren ved ind-

kvartering. MilTeknO. Rist. S. 272. Sal*
VIII.614.
foumere, v. se furnere.

Font, en. (ogs. skrevet Foagt Sal.* VIII.
610). [fmu'd] p. -er. {fra hall. vouw, glhoU.

voude; egl. sa. ord som 1. Fold) ^ for-
dybning mellem de enkelte reb, hvoraf
et tov er slaaet. SøLex.(1808). IdræisBJ.
363.
Foyer, en. [foa'je eU. m. fransk ud-

tale] besl. f. -'en [-'je-'an] flt. -'er [-'je-'ar]

{fra fr. foyer; aflat. focarius, adj., hørende

til amen, af foeus, arne; egl.: rum, hvor

man varmer sig; især teat.) rum bag scenen,
hvor skuespillerne kan opholde sig, naar de

ikke optræder, ell. sal, forhali et teater
(sjældnere i andre bygninger), hvor tilskuerne

(tilhørerne) kan opholde sig ipauserne. Meyer.^
•Mange vU ærgre sig, naar de see | Mit
Portrait ophænges i vor Foyer. Heib.Poet.

X.248. *Ved Regisseuren i Foye'en melde
|

Sig begge Herrer da for Damen (o: en
danserinde) lod. PalM.IV.134. han (kunde)
maaske i en Mellemakt i Foyeren faa

Lejlighed til at hilse paa Damerne. KLars.
GEF.I.266. Rigsdagens Foyer. HPHanss.
G.8.

Fox-terrier, en. se Foksterrier.

fra, præp., (idv. og konj. [fre] Høysg.
AG.o. styrende tryksvage ord [frc*'^]: vig
'fra mig ['frem'ai], 'fra os ['fr^'os], han
slap godt 'fra det ['frs'af ell. 'frsde]; t bet.

1.0 ogs. (især jy.) [fra*] jf. Høysg.S.278.
FeUb.; efterstillet og °som adv.: [fra-] det
sted, jeg kom fra; i bet. 8.2 som oft'est [fra*]

Frae eller Fra'. Høysg£.278 g nu kun for-
æld, ell. jy. ell. som efterligning af no.

(jf. D(h-ammatJlJi47. VS0Jl'l.I6) ifra.

Holbæaars.XXl"- OeUJfG.59. Hauch.MfB.
195. Becke.EMJ.02. MDL.245. Feab.II.6.
især i forb. langt ifra som adv. (se u. lang)

:

10 jy- ogs. fraa (BlichJ)11.81. Feilb.), fræ
(FeiW.), sydøstsjæll. og mønsk fran (Kort.
80. Brøndum-Nielsen£F.90). (ænyd. glda.

æda. fra, fraa, fran, sv. från, oldn. frå, eng.

from, got. fram H opr. sa. ord som frem;
grundbet.: fremad, bort; besl. m. gr. pro-
mos, forrest | minder om dat. styret of fra

haves i f fra . . Hofve. Høysg.S.208, J, fra

borde (se Bord 8^; styrende gen.: f fra al-

ters, bords, skibs, sogns, torvs mfl. Høysg.
7a S.205; (nu Icun dial.:) fra Marks. jBre^cm?.

DN.44; jf. til alters osv.; om fra gildes se

Gilde H ilTa(ænyd.d.s.: Kalk.V.510, oldn.

ifrå, no. ifraa, sv. ifrån^ dannet som rfor

efter ibag, igennem mfl. || i mange tilf.,

hvor der for]^ brugtes af, bruges nu fra
eU. fra — af; se af B. 2.2)

A. som præp. (m. styrelse).

I) om sted og tilstand (jf. bet. 5). 1.1)

om udgangspunkt for bevægelse. B som
30 mods. tU hos og ved (om ophør af stilling

i nærheden af), gak du ud af dit Land
og fra din Slægt og af din Faders Huus.
lMos.12.1. Har du lagt Mester Erich fra

dig 'SiUe? Holb.Jep.1.2. Regens med frå

betegner egentlig en Tings Bevægelse fra

det, som den hverken var i eUer paa,
men aleeneste nær hos. Høysg.S.267. en
heel Flok, der just var gaaet fra Lykkens
Porte, og vUde til dens Lazaret. Exc.(1914).

40 1.67. Naar Man fra det dejlige Fyens
Land sejler over til Jylland. Blich.(1920).
X.53. Styre Fra Land. Med Skibet at

fjerne sig fra Landet. Harboe.MarO. 126.
(han) fik Ondt og maatte gaae fra Bor-
det. HCAnd.VI. 9. 'Herregud hvad man
saa maa traske oml

|
Fra Bageren til

Kræmmeren, fra Elræmmeren til Bageren.
Rich.1.95. løbe fra Herodes til Pila-
tns. Arlaud.29. (m. overgang til bet. 3j:^

50 Moderen døde fra sine Børn. MO. AndNx.
DM.VJ4. fra de døde, se H. død 1.3.

fra fjern og nær, se u. fjern Ix fra
for af, se IV. for 18J. B i udtr. som holde
'fra sig (dial.) dreje (hestene) tU højre (jf.
u. ad A.1.1;. Høysg. S.267. MDL.Esp.89.
Kvæmd. (datteren) skulde styre Hestene
(medens faderen) kommanderer: „Ad dig"
eUer „Fra d\g''.SvendbAmt.l918.36. SjæU
Bond. 105. I som modsain. til paa. strax

60 faldt det fra hans Øine ligesom Skiæl.
ApG.9J8. *Grev Gerhard fra sit Sæde I

Sig reiste da paa Stand. WinthJT.8. 'Hu-
sker du i Høst, da vi hjemad fra Marken
gik. Ploug.IJ73. 'En Spurveunge, en nø-
gen En . .

I
faldt ned fra Taget. Kaalund.

224. Stjernerne (skal) falde ned fra (1819:

T. Rentrykt »/s 1023 72
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af; Himmelen. Matth.24.29(190?). || som
modsætn. til i. *(han) tog en Rejse for fra

Callundborg til Aaxs. Holb. Paars. 3. Han
kom fra Skoven af; fra Byen af; Høysg.
S.278. »den naadige Gud Fader,

|
Som

skabte . . alle disse Myriader,
|
Som vrimle

fra Hans Hænder Pol til Vol. Bagges.IV.
28. *Fra qvalmfulde Mure (o : byens huse)

|

Til Marken saa hulål OehLSH. 14. *Fra
Himlen er du faldet,

|
Du Danmarks Hel-

ligdom (o: Dannebrog)l Ing.RSE. 11.188.
*Nu er det Tid, fra landligt Hjem at flye,

|

At flygte fra de sneebedækte Lunde. PaZ
M.I.4. da (den druknendes) Overkrop kom
frem fra under Isen, holdt han omkring
noget. JakKnu.TS.109. *Duggen driver fra

Norden
|
hen over det bøjede Korn. -åafe;.

RS.93. begravelsen sker fra søndre ka-
pel

i
fra dynen i halmen, se u. I. Dyne

1.1. det flyder for ell. fra ham, som af 20

tappen i en tønde, som skidt fra spæde-
kalve, se u. flyde 2.3. overf.: *Hvor det
gaaer flink fra Haanden (o: arbejdet ud-
føres hurtig)\ Oehl.HJ.28. leve fra haan-
den i munden, straks forbruge, hvad man
tjener; se Haand || som modsætn. til ad —
til (om bevægelsens retning). Han lod
Hesten gaae i fuld Spring lige fra Byen
z.l.Høysg.S.279. *ud ifra Skolebakke

|

Den gjæve Hans Tausøn foer. Blich.D.II. ia

85. Hele Vejen fra Lindenborg af. Thorn
La.AH.206. *0g Jorden har vendt

|
Sig

bort ifra Sollysets Strømme. JPJac.1.343.
togene fra Korsør

| 1.2) om ophør af væ-
ren i en vis stilling, virksomhed olgn.

han stod op fra Bønnen, og kom til sine
Disciple. iMC.5^. 45. hvis hånd har Kiær-
lighed til vor Daatter, saa staar hånd nok
fra sin Meening. Holb.Er.III. 6. et tyran-
nisk Menniske, som siden for sin Haard- 40

hed kom fra Skoelen (0: skolevirksomhed).
Æreboe.9. Næringen er gaaen fra ham.
Søysg.S.95. Falde fra sin egen Konge og
Herre til en anden. sms^. Børn vanslægte
fra deres Forældre og fra sammes Dyder.
smst. *Da han blev kaldet fra sit Gieste-
bud

I

Til Slaget. Oehl.HJ.76. »Fra vor Jagt
i Lunden

| Alt vi drage \i\em.Heib.Poet.
11.347. *fra sin Text en Præst bør aldrig
vige. PaZilf.JF.54. '„Gyldendal" voxe fra 50
Dal op til Bjerg (o: blive fra en mindre
til en stor virksomhed). Rich.I.307. en saa
god lejlighed til at lære engelsk bør man
mke lade gaa fra sig I sterling steg (paa
børsen) fra 16,60 til 15,65

j || om ophør af
aandelig virksomhed, selvbeherskelse
m. m.; især i forb. m. gaa. jeg møtte hende
ved en Hendeise, jeg gik saa got som fra
mig selv, min Glæde kunde ikke skiules
i mit Ansigt. KomGrønneg.II.355. At gaae 60
fra Viddet, fra Forstanden. ^øt/s^-.S.^??
^j/". M. Forstand l.i^. At gaae fra sig selv;
fra sin Prædiken ; fra sine Concepter. smst.
vor unge Fyr . . gik reent fra det og vid-
ste hverken ud eller inå. Hrz.XVIII.397.
han (skældte) og smældte. Holdt man da

ikke sin Mund, saa gik han rent fra det,
greb det første, bedste Træværk og smad-
rede det i Hovedet paa den, der mukkede.
LBruun.E.1.53. gaa fra sine fem, se u. II.

fem 2
II
vi sov fra tordenvejret (0: vi undgik

at mærke det ved at sove, jf.: vi kørte fra
tordenvejret; I

|| om sproglig overføren (jf. af
A.1.4;. ordenes fortplåntelse fra den ene
Dialect til den anden. Høysg.AG.5. (jeg paa-
tog mig) at oversætte . . Danmarks Krønnike
fra Latin, paaDansk. Grundtv.PS. V.155. e.br.

1.3) uden (udpræget) forestilling om bevægelse
\\om sted, man opfatter som udgangspunkt
for en virksomhed (jf. af A.Lsj. *Man
følte yndig Lugt fra hendis Haard at gaa.
Holb.Paars.31. Jeg sætter aldrig ont imel-
lem Folk . . og taler fra een tU anden (0:

fortæller den ene, hvad den anden har sagt).

sa.BarsJI.4. *En Bonde seer fra Ploven
|

Den mørke Tordenskye. Ew. V. 98. *Fra
Vallen hørtes Yraal. smst.139. den skiøn-
neste Taksigelses-Tale der nogensinde er
strømmet fra mine Læher. Bagges.L.1.16.
Den ringeste Forseelse . . maae de strax
melde fra sig. MR.1798.904. *Raaber ei din
Broders Blod

|
Lydt til mig fra Støvet

(lMos.4.10: af Jordenjl Grundtv.SS.II.27.
*Med hin Glands fra Sky

|
Kom der Lys

i By,
I

Kom der Glimt af Sol i alle Sjæle.
Ing.RSE.VII.238. der skede en Røst fra

(Chr.VI: af) Himlene. Marc.1.11. (køretren-

sen) som af Artilleriet og Trainet bruges
til at kjøre fra Hesten (o: af kusken, der
rider paa hesten). MilTeknO.136. *Paaske-
klokken kimed mildt

|
fra den danske

Kyst. Ploug.I.103. *Høit fra Træets grønne
Top

I

Straaler Juleglandsen. PjPafcer. FF.
116. *Der (0: ved min gaard) vader de
Kvier i blankeste Strand . .

|
og Tøsen

hun lokker og kalder fra Ijanå.Aakj.RS.
85. fra sin faste borg udøvede han et

voldsherredømme over hele nabolaget
j

II
om sted, der for synet ell. tanken er ud-

gangspunktet for bestemmelsen af en ret-
ning. Ned fra (loftet) hang en Lampe.Blich.
(1920).X.104. *i de gamle Tider

| Da var
den (o: Uranienborg) høi og stor,

|
Og

saaes til alle Sider,
| Og kneisede fra Jord.

Heib.Poet.IX.5. fra Muren og ned til Van-
det voxte store Skræppeblade. fiCAnrf.F.
298. en Jærnring, der bang paa en Stang
langt ud fra Muren. SMich.Æb.8. Gennem
Sognet gaar . . Landevejen fra Odense til

Rugaard. Trap.*IV.395. \\ om udgangspunkt
for tankeslutninger olgn. *døm fra det,

du seer og hører,
|
Om vores Sorrig er

for storl EwJ.6. (ved) Analogie kan man
. . slutte fra det Forbigangne til det Til-

kommende. Heib.Pros.lI.151. Fra dette
falske Synspunkt er han udgaaet i sit sid-

ste . . Angreb. smst.X.570. fra sit Stand-
punkt af kunde (han) troe at have Ret.

Hauch.MfB.282. \\ om udgangspunktet for
beregning, dersom Nogen er fra eenMaa-
ned gammel og indtil fem Aar gammel.
3M0S.27.6. fast alle vilde Folk i Verden



1141 fra firs 1142

langshen igiennem fra Nord-Polen af til

de ubekiendte Syå-Lsinde.Kraft.(Itahb.LB.
1.14). *0 Skabnings vise Orden! | Fra
Celadon til Myg vil alle parre sig.Etc.

(1914).1.88. alle de Stadsstuer jeg hidtil har
seet, fra Skoleholderens i Hulbye til Kon-
gens i K.\øhen\i2t.vvi. Bagges.L.1.44. 'troer

du paa de hellige Propheter, I Fra Adam
af til Muhamed. Oehl.A.257. hotellet har
værelser fra 2 kroner til højere priser • i'o

l| om den person, der angives som den vir-
Kende. en Befaling udgik fra Keiser Au-
gustus. iMc.i?.i. fra min side (af), for
mit vedkommende, hele Konversationen be-
stod, fra min Side af, blot i Sukke. Blich.

11.616. fra begge sider taler man om
sejrvindinger ! y f overf., om begyndelse
til handlinger, den f&rste af en række
handlinger, de Fordomme, som han . .

maatte begynde fra („med") at udrydde. 20

Etc.(1914).VJ79. U) (jf. af A.I.4; ved ver-

ber, som betegner overgang til en ny til-

stand, (jeg skal se mig) fra en stoor og
naadig Herre forvandlet til en usel Bonde.
Eolb.Jep.IV.1. Svend var fra Lavmand
bleven Præst. Mall.SgH.397. '(jeg) fra en
smal Adjunkt bli'er tU en tyk Forpagter.
Blich.D.11.253. *(hver) bli'er i Talens Løb
fra bly til kry. PalM.lV.17. Bang.GE.51.
han (rykker) fra yngste Præst efterhaands io

op til ældste. Blaum.Sk.ol. Han havde tjent

sig op fra Smsiakøbinand. FrPoulsen.R.19.

II
»i. overg.tU bet. 2.3. 'Han har forandret

sig, fra sidst I saae ham (0: fra sit tidligere

udseende). HeibJ'oet.IV.319. hvor var hun
dog forandret fra før \ \Jå) om fravæ-
relse fra sted, tilstand olgn.: borte fra (jf.
bet. 1.2 samt af A.1.5^. Jeg har kun været
en Dag fra Kiøbenhavn, og længes dl\e-

rede. Bolb. Er. II. 1. *Hans Kinde, Aande- 40

drægt dog nock tilkiende gav, | Han endnu
levede, ja langt var fra sin Grav. sa.Paars.

259. Skibet ligger eller seyler et temme-
lig Stykke frå Landet, o: det er ikke nær
ved Landet. Eøysg.SJ278. En Fugl bliver
ikke længe frå sine Vuger. smst. Næiln-
gen er frå ham (nu: er gaaet fra hamj.
snist. Parasollerne har jeg sendt . . til

Schmidt, da jeg formoder. Du er fra Byen.
Gi-undtv.E.35. Efterhaanden som Drengen 50

blev større, var Moder og Søn næsten ikke
fra hinanden. Schand.VV.23. blive fra (no-
get), se u. blive l.i. y overf, om fravæ-
relse af tænkeevne ell. bevidsthed, nu
er jeg fra mine Coneepter. Eolb.Bars.V.4.
jeg er ligesom fra mig selv af lutter nid-
kiærhed. sa.iJJ.JJ.i. Jeg var næsten fra

mig selv, af Angest.Pamela.III.237. Han
er frå sig selv; frå sin Prædiken. Æøt/s^'.

S.278. Jeg vidste i Sandhed ikke, hvad 60

jeg foretog mig . . jeg var fra mig selv.

Eauch.III.32. (hun vilde) maaskee ikke
engang gjenkjende Dem, hun er jo stun-
dom reent fra det (0: afsindig). Winth.IX.
138. Eostr.G.llO. Nej, han var borte. Man-
den var fra'et og borte (0: besvimet). Bang.

SFJ30. han var helt desperat, helt fra
det. JakSchmidt.SP. 136. Pelikanerne var
henrykte og ganske fra det af glæde over
friheden. JohsPoulsen. GFB.132. være fra

sine fem, se u. H. fem 2. være fra forstan-

den, se u. Forstand la. 1^) om afstand
og udstrækning (jf. u. af A.1.5^. *Den
gyldne Phæbus var et Bøsseskud fra Usl-

\et. Eolb.Paars.192. Der er 7 Himle den
eene lige højt fra den smden. saJ%d.l2sc.

Der ere fire Mile fra Kjøbenhavn til Ros-
kild. Eøysg£.277. Roskilde ligger ffre Mile
frå Kjøbenhavn. snisf. 578. (jeg kom) til

Bordesholm to MUe fra Kiel. Bagges.LJ.
42. Et Par Favne fra den uhældige Hjorte-
rytter standsede han Hesten. Blich.(1920).
X.57. *Fra Jord tU Himmel naaer dets
(o: slottets) Port; |

Vor Herre selv det har
hygget.Ing.RSE. VIIJ242. i faste forb.: fra
ende til anden, fra for til agter, fra
top til taa, fra øverst til nederst,
se u. L Ende l.i, IV. for I8.1, Top, øverst,
langt (i)fra, se u. lang. Q overf, i udtr.

som fra grunden, roden af, se u. Grund,
Rod.

2) om tiden. 2.1) om tidspunkt eU. tidsrum,
sotn betegner begyndelsen til noget (jfu.
af B.2.3 og siden>. fra den slette Time
blev et Mørke over det ganske Land ind-
til den niende Time. Matth.27.45. fra nu
af skal du fange Mennesker. iuc.5.i0. vi
have syndet imod Herren . . fra vor Ung-
dom af (Chr.VI: fra vor ungdom j og ind-
til denne Dag. Jer.3.25. (et) Bord saa langt
som fra Kyndelmisse til Paaske. Eolb.Bars.
1.2. den Intolerance . . hvorpaa intet Ex-
empel findes udi nogen Religion fra Ver-
dens Begyndelse. saÆp.1.362. f Den Pro-
fession skal man have lærdt fra Barndom-
men op (nu: fra barndommen af).sa.Stu.

1.6. t Man bruger undertiden op i steden
for af. F. E. Han er vant til Ondt fra Ung-
dommen op. Eøysg.S.279. (jf.FrEom.PM.
3. lSam.l7.33(Lindberg)), jeg (blev) fra min
Alders fjerde Aar af holdt i privat In-
formation. EPont.L. 12. d er fra gammel
tid åf ladt ude for Vellyd. Eøysg.AG.20.
alt det Galskab, som nogentid er sagt
eller skrevet i PhUosophien fra Aristotelis
Tider af. Eic.VI.211. *Din Urne staaer

| Fra
Oldtids Aar. Oehl.SE.4. Du skal fra nu af
være min valet de chambre. Blich.(1920).
V11.12. 'Den skjændtes vi om ifra Mor-
gen til 'K\3i\d. sa.D.IJ.79. 'Paa Jorden ei

lever saa salig en Sjæl, | Jo Lykken kan
omskiftes fra Morgen til Kvæld (o: i lø-

bet af en dag).Ing.RSE.VII.249. Det har
jeg jo sagt fra første Færd (o: lige fra
begyndelsen). ECAnd. VI. 357. han vidste
nok fra gamle Dage, hvor slemt det var
ikke at eie en Skilling. smst.V.5. Fra om
Morgenen og tU om Aftenen hele næste
Dag tog jeg mig ikke andet for end at
køre Byen randt. JVJens. IM. 135. (han)
blev fra da af mer og mer munter og
kvik.AKohl.MP.II.326. N. N. er udnævnt

72«
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til professor fra 1. april 1916 at regne
der er varslet strike fra onsdag aften

han træffes hjemme fra 9 til 10
|
fra arilds

tid, se Arild, || styrende en tidsbisætn. (Jf. bet.

10; sml. endvidere FalkT.Synt.228ff., olån.

]^a9an i fra, er han kømr samt I. at 4.1

;

dagl. ell. især vulg.) jeg har kendt hende,
fra den tid (vulg.: fra atj hun var barn

j

MO. se endvidere u. da 9.1. || fra og med,
(jf. SV. från och med; 1. br.) om tid, som er

medregnet i en vis angivelse: fra . . ibe-

regnet; fra . . inklusive, fra svensk Side er

befalet, at alle FiendtUgheder mod Dan-
mark og Opbringelser af danske Skibe,
skal ophøre fra og med den 12te indevæ-
rende Maaned. I)agen.^/iil809.3.sp.2. Fra
og med Lørdag den 22. December vil

Knippeisbro . . blive lukket efter hvert
Skibs Gjennemgang. DagblPlx7l89å.l.sp.2.

II
ved uegentlige tidsbestemmelser, ligesom

du haver tilgivet dette Folk, fra Ægypten
af (Chr.VI: fra Ægypten) og hidindtil.

4Mos.l4.19. *Fra Vuggen til Graven maa
krydses omkring. Stub.41. Fra denne An-
sættelse blev Danmark hans stadige Op-
holdssted, jØrst Flll.iiS. *Hans Datter var
en Lilievand , .

|
Fra liden af hans Hierte

kiær. Oehl.BL.17. hun kjendte godt Eng-
lænderne fra Helsingør af (o : siden den tid,

de var i H.). Hauch.MfB.217. fra ganske
liUe af havde han altid været sengelig-
gende, B'CAnd,F,^80. skal man rigtigt blive

Christen, maa man blive det som Barn,
fra Barn at. Kierk.XIV.253. (han) havde
endnu Gæld paa sig fra Rejsen ai.Bran-
des.1.323. Hun var fra ganske ung verdens-
klog indtil Kynisme. smst.XVIlI.97. Vi
havde kjendt hinanden fra Drenge. EChri-
stians.F.85. hun var den klogeste allerede

fra lillebitte af, SophClauss.A.28. fra barns-
ben af, se u. Barnsben, 2.2) (jf. af A.2.2J om
tid, hvortil noget hører som følge af sin

tilblivelse, art olgn. De Fremmede fra for-

rige Aften kom for at søge hende. Gylb.

IV.304. *Normannakongen høie
|
Er Gub-

ben fra (o: som han talte med) i Gaar,
Winth.IV.18. den samme døde Tid fra før

af indtraf atter, ThomLa.AH.345. Samtalen
. , fra før af randt op for ham, Schand.SF.
198. vi ere fra igaar (o: har kun levet i

kort tid; Chr.VI: bleve til i gaarj og vide
Intet. Job. 8. 9. *Det lyder som et Even-
tyr, et Sagn fra gamle Dage:

|
En røvet

Datter, dybt begrædt, er kommet frelst

tilbage 1 Pont.(FædrelSange.168). En Rekrut
fra fire og treås. Rist.(bogtitel.l889). *Saa
drømte hun sødt om to Hj ærter, {

— og
han om en Tøs fra tornylig. Sødb.GD.124.
Hvorfor skal han være ligesom mændene,
fra da \eg var tyyekv?Hjortø.SJ.69. Anden-
styrmand stikker Hovedet op over Luge-
karmen, Det er ham fra før, OscJens.IN.
23. den voldsomme kamp fra de sidste

dage er i dag aftaget
|
en økse fra bronce-

aloeren
[
fra i fjor, se IL Fjor, 2.3) om op-

hør af virksomhed: efter; oven paa. *Der

sad i fordums Tid
|
De harniskklædte Kæm-

per,
I
Udhvilede fra ^tr\å.Oehl.L.n.l02.

*fra sit Dagværk sover
|
Trindt om os

Stad og By. Blich.D.n.49. „Der bliver
Intet af , ,1" sagde Værten, der kom ind
fra at have seet efter Ye\ret.Blich.III.
485. (gud) hvilede paa den syvende Dag
fra (Chr.VI: ai) al sin (j']ern\ng.lM.os.2.2.

3) (jf. af A,3 samt IV. for l.s) om løs-

10 rivelse, adskillelse, fjernelse, befri-
else m. m. 3.1) ved (trans.) verber og vbs.

*o milde Gudl |
Bevare Kongens Hus,

|

Samt alle Mand
|
I disse Land'

|
Fra Fjen-

dens Vold og Knus! Vægtervers.Kl.9. viis-

dom . . bevarede ham fra (1871: ior) fien-

den, og forsikrede ham for efterstræbere.
Visd.l0.12(Chr.VI). frie os fra det Ondel
Matth.6.13. han skal skille dem fra hver-
andre, ligesom en Hyrde skiller Faarene

20 fra Bukkene, smst.25.32. *Hvis hånd sig

ickun holdt lit fra Toback at smøge. Holb.
Paars.39. vil du tage mit Lif fra mig, saa
giør du mig en stor Tieniste, sa.Masc.II.4.

Vil du holde dine Øyne fra Huuset. sa.

HP.II.9. (bønderne) lade Lærde Folk be-
kymre sig om at rense Skrifter fra Co-
piist-Feyl; de selv rense deres Agre fra

JJkrnå. sa.Ep.L70. Sinke een fra sit Ar-
heyd. Høysg.S.91. Væne et Barn fra Patten;

30 fra en ond Vane.swisi Man siger baade; At
sætte een af sit Embed: og: At sætte een
fra sit (nu alm.: afsætte en fra hans^ Em-
bed, smst.92. Det var nok, til at frelse dem
fra Guds Uevn.Etv.(1914).I.34. maaskee
have vi . , leet os fra flere Fordomme,
end vi have tænkt os fra. ForSandhed.1.17.
*Han sneg sig ud med Høns, og Viin, og
hele Klatten,

I
Imens at ieg (o: pigen i

køkkenet) stod her og noget fra mig giorde
40 (o: fik arbejde fra haanden). ChrBorup.PM.

31. Baronen (drikker Glasset ud, og sætter

det fra sig paa Tal\erkenen).TB7nmn.(Skue-
sp.11.4). *Adskilt fra den, for hvem mit
Hierte hanker.0ehl.SH.13. *Da havde Loke
Kiødet

I

Reent ifra Benet ædt. sa.NG.59.
•Engelen, som Han udsendte,

|
Tog mig

fra min Faders Faar. Grundtv.SS.lI.167.
saalænge disse Leiligheder fra andet Brug
kan undværes. MB.1806.395. *Fra Marken

50 tog de den gule Neg: |
Den blev Holger

Danskes Pnde.Ing.BSE.VI.Wl. *ei min
Vantro var saa stærk,

|
At den mig rev

fra Kirkens Bryst. Heib.Poet.X.235. Hospi-
talet er skilt fra Gaden ved et . . Gitter. JEf

C

And.V.133. „Troer Du ikke nok, at jeg be-
holder ham?" sagde hun, „Vor Herre vil

ikke tage ham fra migI"sms<.FJ.i03. *Nu
skal Du befries, min kjære Stad,

|
fra dit

snevre Panser. Kaalund.321. *01e han red-

60 ded Folk fra Forlis |
I massevis. Drachm.

SH.66. Saa tog de Forlovede Afsked fra

Søstreparret. Gjel.GD.160. kirkens adskil-

lelse fra staten \
dette nederlag har taget

modet fra fjenden
j
alle hans penge blev

stjaalet (ell. røvetj fra ham
j
fra i forb. m.

fjerne, se u. II, fjerne, dømme en fra noget
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ell. dømme en noget fra, se II. dømme 1.2.

drikke fra en, se II. drikke 4.3. || slaa,
bide fra sig, holde en modstander borte

ved at slaa, bide. *0m man kand kalde Krig,
naar man kun stille staaer,

|
Sig lader pryg-

le kun, og icke fra sig slaaer. HolbJ^aars.
328. Éøysg.S.91. 'sjelden ud det Laadne
kun han vender,

| Og endnu sjeldnere han
fra sig hed. PalM.IV.51. \\ om adskillelse

m. h. t. væsen. Jeremias Tobakspinder der lo

ikke . . vilde holde Juule-Aftener fra andre
Aftener (o: gøre forskel paa dem). Holb.Jul.

78C. *Hvo skiller vel (o : kan skelne) et Hul
af . .

I

Mosdækket Løvværk fra en anden
Busk? Oehl.A.318. for nu at skille dem fra

hinanden, kaldte man (den ene) den store
Claus og (den anden) lille Claus. HCAnd.
VJ.1. jeg kan kjende de EQoge fra de
Dumme.sr«sf.ii2. Pashaens Yndlingshustru,
der udmærkede sig fra de andre ved in- io

genting at hest\l\e.AndNx.SD.117. || Und-
tagelser fra de almindelige Sætninger
(o : reglerne)JSneed.1.380. jf. undtage. Und-
tagelse.

II
om talforhold (subtraktion).

trække af, fra en Summa. vAph.(1759).495.
7 fra 12 er 5 (o: naar man trækker 7 fra
12, faar man 5 til rest)

\ 3.2) (jf IV. for

7.8j ved adj. og deraf afl. subst. U (nu næppe br.)

ved ord, der betegner frihed olgn. (de dan-
ske) ere . . temmelig fri fra (nu: forj smit- io

somme og hidsige sygdomme. Holb.DNB.
14. Christi ydmyge Sind . . er kiendelig
fremmet fra (nu : forj de fleeste af denne
Værdens Vise. EPont.Men.II.7. Ledighed,
Frihed for eller fra Arbeyd. Dog er for
hTuge\igst.Høysg.S.201. (krybskytten) stræb-
te at gjøre sig løs fra (hjortens) Takker.
Blich.1.267. (jeg) satte mig . . fri som altid

fra de Andres pinagtige Udtømmelser (o:

jeg var ikke søsyg). smst.IVJ42. jf: Fra 40

Birkekontoret havde E. B. Sommerferie
tolv Bage. OBung.F.57. || om adskillelse,

forskel m. h. t. væsen. *Imorgen til Armeen 1

idag til Favnetag 1 I Imorgen bliver meget
forskjeUig fra Idag. Heibæoet.lX.60. Syt-
ten Aar gammel var hun meget forskellig

fra sine Søskende. JPJac.II.2. han var let

kendelig fra alle andre ved sin højde
j

4) (jf. af A.4:) om ophav til besiddelse
af legemlig ell. aandelig art. 4.1) om den, fra 50

hvem noget modtages ell. hidrører. Huus og
Gods arves efter Forældre; men en for-

standig Kvinde er fra Herren. Ords.19.14.

(kaffebønner) kommer fra Tyrkkerne.B^oZ6.
Bars.1.6. Dette Brev er (sendt) fra en god
Yen.Eøysg.S.278. *EtBrev fra salig Faster.
Wess.43. „De har i dette Øieblik faaet en
god og høist nødvendig Present." — „Ja
fra den gode Madam Ear.'' EeibJ'oet.VI.26.
Eder alle . . være Naade og Fred fra (Chr. eb

VI: ai) Gud vor Fader, iiom.i.7. Fra R.
gik Gaarden over til Sønnen. Trap.*2F.39 7,

han fik overrakt en adresse fra sognets
beboere > fra Berlin (0: i et brev fra en
korrespondent i Berlin) skrives til KoLn.
Zeit.

i
fra sin moder havde han arvet et

tungt sind
\ || om hilsner og budskab: jeg

skal ellers hilse fra min Kiæreste. H0Z6.
BarsJI.6. Høysg.S.69. Jeg skulde hilse saa
flittig fra Madam Rar. Eeib. Poet. VI. 22.
mange venUge hilsner fra din hengivne
Peter

; || Jeg kan hilse dig (o: lade dig

vide) fra Jansine og mig, at du skal smukt
være af vor Mening. IIrz.VII.136. (du skal)

sige til Adrian . . fra mig af, at han skal
(poste) Vand paa Hovedet af FatterJ^iaM^^e.
III.226. 4.2) om kilde til viden, 'aldrig spør-
ges det fra Nord,

|
Vi Lyset vil fordunkle

!

Grundtv.PS.VI.232. jeg veed fra en paa-
lidelig Kilde, at det er . . et Paafund.J?rz.
11.150. Det vides jo ogsaa fra Europa af.

Brandes.XI.332. den fra Holberg bekendte
Brabandske krig

i
den fra Isted (o: sin

virksomhed ved Isted) kendte Læssøe
j

5) (jf. af A.5j om oprindelse, herkomst
m. m. 5.1) om hjemsted ell. frembringel-
sessted. God Dag Landsmandl er du fra

denne Bye?Eolb.Ul.V.2. Eøysg.S.277. 'Her
smager Thee og et Glas Viin

|
Fra Rhin.

Stub.69. 'Nu dandser I Prindser fra fiem
og fra nærl Bagges.Ungd.II.100. *Dyr fra

Asia, AMca.Oehl.SE.lo. "Fra Velskland
er hans gode Sværd. sa.AV.20. de var her
baade fra Viskum og Fussingøe. Blich.

(1920).VII.14. de Blomster ere nok fra

Gartner ØTgaaTd.EeibjPoet.VI.14. *husvale
|

En Syg med Lædskedrik fra Herrens Bord.
Boye.PSJV.131. 'En Sønderjyde fra Flens-
borg. Erz.D.lI.117. En Rose fra (o: som
har vokset paa) Homers Grav. ECAnd.V.
246. 'hvert Ord, der kom fra Hjertet, og
som til Hjertet naar,

|
det blev en Sten

i Muren, som hegner hendes Gaard. Lemb.
D.106. de fraGajnmel-Eergaxno (o: de paa
stedet hjemmehørende) stirrede efter dem
(o: de udenbys). JPJacJI.387. 'som skulde
fra selve Naturens Barm

|
Den nye For-

løser fødes. DrachmJ).55. studenterne fra

Metropolitanskolen
j
ordet „blive" er et

laaneord fra nedertysk
j
ilden fra (o: som

er frembragt af) fjendens kanoner
| 5.2) om

nedstamning. (Don Ranudo, som) ned-
stiger i en lige Linie fra den store Don
Prospero. Eolb.DR.11. 4. Hagen nedstam-
mede i lige mandUg Linie fra Kong Sverre.
Mall.SgE.69. Oehl.EJ.14. »De regne deres
Slægt fra Gudestammen.EeibJ*oet.VIII.40.
falde fra (om husdyr), se H. falde 6.2. 5.3)

Orø sted ell. forhold, hvorfra emnet til litte-

rære ell. kunstneriske fremstillinger
er hentet. Fra Piazza del Popolo.^er^«.(6o^-
titel.1867). Fra Taarbæk. 1879. Studie (af
maleren VilhKyhn).Raadhusudstill.(l 901).58.
Fra StøvleUiden. Rist.(bogtitel.l884). „Per-
sonalia" fra Residensstadens højere . . Sel-
skabskredse. PontJFL.249.

6) {glda. aar fra aar, stwnd fra stwnd,
oldn. år frå åri mf,.; nu enten ombyttet m.
for (TV.4): ænyd. fod fra fod, nu fod for
fod, ell. m. fra — til: ænyd. aar fra aar, nu
aar for aar, fra aar til aar (jf. fra tid til

andenø, ell. aar efter aar) om rækkefølge
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af ensartede tidsafsnit, ting m. m., som føl-

ger umiddelbart efter hinanden. || f Iris (fø-
rer) samme Tale Ord fra (nu : ior) Ord til

Agamemnon. Holb.Ep. 1.392. efterhaands
blir (jeg) jér forbunden Dag fra Dag ved
alt for store Prøver af jeres Kierlighed.
KomGh-ønneg.II.373. de Engellænder (be-

gyndte) Tiid fra Tiid . . at seyle Norden
om Norge. Slange.ChrIV.21. Aar fra Aar,
Dag fra Dag. Bahb.Tilsk.1793.588. *Vor
Præst, som nylig var lidt svag,

|
Blir feed

og fyldig Dag fra Bag. Bagges.I.168. (læ-

reren) skal vanke Gaard fra Gaard for af

og til at undervise de Børn. PNSkovgaard.
B.105. *Ei om Du søndersled mig Led
fra („for") hed.nauch.DV.III.89. by fra

by, se u. By 2.1. || Smerten . . skal vare
fra Dag til Dag (o: mange dage i rad).

2Krøn.21.15. Israels Døttre gaae fra Aar
til Aar for at prise Jephtah, den Gileadi-
ters. Datter fire Dage om Aaret. Dom.11.40.
*Man reyse maae fra Bye til Bye fra Land
til Land,

| Man een ey finde 5\a\.Holh.
Paars.83. en Formue, som . . kunde glem-
mes ikke alene fra Aar til Aar, men og
fra Alder til Alder, og fra Slægt til Slægt.
JSneed.VII.469. det gienlød fra Field til

Field, fra Kyst til Kyst. Mynst.Betr.1.278.
*Vi skal for Bønder kvæde,

| Saa det kan
gaa fra Mund til Mund,

| Fra Slægt til

Slægt med Glæde. Grundtv.PS.Vl.382.
*Skjønt fra Sjæl til Sjæl det lød. Ing.BSE.
VII.233. (hans) Tilstand (forbedrede) sig

fra Time til anden. Gylb.II.119. *barbenet
Munken | Jo gaaer fra Huus til Huus.
Winth.HF.236. „Det er magnifique! nys-
seligt, excellent I" gik det fra Mund til

Mnnd. HCAnd.V.115. *En lille Nisse rei-

ste
I

Med Extrapost fra Land til Land.
Gerson.50D.45. (man) har styrtet vort
Fædreland fra Ulykke til Ulykke, Pont.FL.
333. Man gik saa at sige og ventede jeg
skulde gøre en Dumhed, fra Time til Time.
AndNx.DM.V 127. fra dag til anden, fra

dag til dag, se Dag 7.2.

7) efterstillet og styrende et steds-adv., især
hvor (og logisk hørende til de foreg, bet,

især bet. 1). „Her er Manden ude . . som
skal have Penge for de 8 Tønder Kuli
. ." — „Ja, hvor skal jeg tage Pengene
fia?'* Holb.Kandst.1.6. *Hver som Røgen
seer opstige . .

|
Tænke maae om ikke

sige,
I
Der er heedt, hvor den kom fra.

Wess.25. *der var Liv, et cætera,
|
Hvor

dette sidste Skraal kom fra. Bagges.I.171.

*Jeg stod og grunded oppaa
|
Den Blom-

stervrimmel saa broget, | Hvor den kan
komme fraa. Blich.D. II. 81. *veIkommen,
Frænde!

|
Hvor kommer du ifra? JSec/ce.

EM.102. *Som Rosen sender sin Duft om-
kring . .

I
Saa drager hun om sig en Trylle-

ring,
I

Der Ingen ifra kan gaa. sa.SD.iOS.
Saa kom der drivende hist og her fra
over Sandet nogle ældre Mænd. Draehm.
PV.26. jeg trænger til at omgaas nye
Mennesker. Men hvor skal jeg finde dem

ira.SvLa.FruG.58. Hvor fik han det fra?
Fra gamle støvede Lofter, fra mørke Kæl-
dere — alle Steder tTa.Buchh.UH.69. jf.
agter-, bag-, der-, for-, her-, hjemme-,
hvor-, inde-, nede-, neden-, nord-, oppe-,
oven-, syd-, udefra ofl.

B. som adv. (uden styrelse).

8) i forb. m. verber. 8.1) ved intr. bevæ-
gelsesverber (svarende til bet l.ij; om bevæ-

10 gelse, hvorved en tidligere indtagen stil-

ling forlades: bort (især overf.). skodden
er faldet fra (o: har løsnet sig) I falde
fra i overf. anv., se falde 9.7. listen gik
fra i limingen

j
han tog tilløb, inden

han satte fra (o: begyndte paa springet)
j

Buchh.TJH.107. han traadte fra som be-
styrelsesmedlem

i ||
gaa ('flyve osv.) fra

og til, (nu 1. br.) fjerne sig og nærme sig;

komme og gaa. 'Din Søn gaaer fra og til,

20 han vil ei sidde
|
Til Bords. Thaar.ES.88.

*Trindt flyver jo et Mylder (af bier)
\
Os

fra og til. Recke.FJ.51. Hans Hustru gik
fra og til og puslede om ham. AndNx.PE.
1.258. t Det er fra og til med hans Hel-
bred (o: er ustadigt, snart bedre, snart værre;
gaar op og ned). VSO. MO. || overf, om
talforhold. 4 "/o gaar fra (o : fradrages, sub-

traheres, mindskes paa købesummen) ved kon-
tant betaling '<

jf. (sj.): de Par Ører, der
30 endelig kunde blive fra (o: blive til rest),

naar Kæltringerne faar slaast om Boet.
Thuborg.A.83. 8.2) [fra- ell. fra-'] jf Høysg.
AG.15. Rask.Retskr.^6. Thorsen.87. (sva-

rende til bet. 1.5^ om oplwr af væren paa et

sted; borte, jeg er . . fra' eller frae. Høysg.
AG.98. t *Han gjerne saae, at hun var
fra (nu: fraværendej, |

Naar du med han-
nem talte;

|
Og at hun i sit Kjøkken da

|

Var Vide. Falst108. du kan gaa lige ind,

40 for laasen (o : spærringen) er fra
j 8.3) (sva-

rende til bet.l.Q) i forb. langtfra, langt
ifra som adv., se i*. lang. 8.4) (svarende til

bet. 3.1j ved trans, verber, der betegner løs-
rivelse, fjernelse, adskillen olgn. (jf.

af B. 1.2) II
om løsrivelse, berøvelse olgn. f det

som ligger forvaret udi dette Kammer
hører mig selv tU, og jeg haaber, at Eders
Majestet tager mig det aldrig fra (nu:
aldrig fratager mig det/ Holb.Hh.1.454.

50 han bedrager det svage Kiøn deres dyre-
bareste Klenodie, og med det samme de-
res Velfærd fra. Ruge.FT.333. jeg troer,

jeg slaaer Bunden fra. Wiivet.EL.120. *Hvis
man sig til lidt Hæder stundom skriver,

|

Saa skriver man sig ogsaa Hæder fra.

PMøll.1.102. *Benet var ynkelig skudt
ham fra. Hrz.D.II.119. (damernes) Kjoler,

hvis Rynker han ubekymret traadte fra.

CM0ll.PF.lO8. brække (laasen), hugge
60 (skanken), rive (tapetet), rykke (slaaen)

fra
i II

om fjernelse. Stejien var væltet fra

(1819: travéltet). Marc.l6.4(1907). de sav-

ner noget, men Opiumspiben eksisterer

ikke mere, de er vænnet fra. JVJens.Intr.
164. hægte (bivognen), skrue (proppen
paa beholderen), slaa (slaaen), spænde (he-
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stene), støde (baaden), trække (tæppet),

vende (ansigtet) fra
j
pigerne skulde melde

sig fra (o: melde deres afgang fra tjeneste)

Eaa politikammeret '<

|| overf.: jeg vil hver-
en raade dig til eller fra (o: hverken
Uskynde dig eUer afholde dig) \ dreje fra,

jf. M. dreje 1.3. (sj.:) Præstefruen, var der-
imod høj og skarp. Hun saa ud til at

kunne bide fra („bide fra sig"). Thuborg.
KV.65.

II
om subtraktion, du skal ikke lægge lo

tallet til, men trække det fra j
driftsom-

kostninger regnes fra ved skatteansættelse
j

drage fra, se III. drage 14.4. overf.: *Til

ikke lægger og tager ei fra (o: hverken

forøger ell. formindsker kraften) \
Glædens

det evige Halleluja. Gi-undtv.SS.I.140. "Jeg
er en orthodox og gammel Præst,

I Jeg
ta'er ei fra (o: bortforklarer intet i bibelen),

ei heller til jeg lægger. PaZAf.7F.59. Hva'
skidt — en Søvn fra eller til (o: mere ell. 20

mindre). AndNx.DM III.65. jf: alt går ef-

ter AUahs Vilje eller en ubøjelig År-
sagslov uden noget Fra eller Tu (o: uden
at der forandres noget i planen) fra hans
Siåe.EMøller.Inderstyre.(1914).38. \\ om hin-

dring: gøre (t hjælpe) til og fra, virke

for at fremme og hindre (noget). 'Velan,
min Hr. Patron, jeg da

|
Vil haabe ufejl-

barlig,
I
At du ej hjælper til, men fra (o:

ikke er til hjælp, men ttl hinder),
\
Naar en 30

er uforsvarlig. Falst.104. 'kast over Hjel-
men da

I
Mit Hyllekslag, det grønne!

|

Maaske det meer gjør til og fra, | End
kløgtig Mand kan skjønne. Ing. VSt.28.
•mangen En behage kan, foruden | At
gjøre selv det Mindste til og fra.. PalM.
VIII.102. Ligger der ikke som oftest

imellem to Mennesker noget, som de kun
sjælden kommer igennem? Og de selv
kan hverken gøre fra eller til. Nathans.S. 40

134. det gør hverken til eller fra
olgn., det hverken gavner ell. skader; det er

ligegyldigt. Bagges. Gieng. 118. *„Jeg har
?'aaet i Handelsclasse."

|
— »Det gjør

ntet til og fra." Heib.Poet.X.206. Om
hun saa var Enke efter Napoleon selv,

saa gjør det mig hverken fra eller tU.

(h/lb. VII.2 76. Hvad Viise han synger
. . giør hverken fra eUer til i vore Sa-
ger. Lieb.DQ.II.61.

II
oyn adskillelse i dele, 50

grupper olgn. klippe (et stykke tøj), sigte

(avnerne), skille (det fordærvede), smelte
(fedtet), sætte (mad) fra

j 8^) sige 'fra
{glda. sige fraa, oldn. segja frå; jf. Fra-
sagn; nu især dial.) foi-tælle om (noget);

give besked (om), „laae der en Galant
skiult (o: under sengen)?"* — „Ja .. men jeg
skal ikke sige fra (o: røbe det).** Eolb.Bars.
IV. 1. I maa gaa saa tit paa Mascarade
som jer lyster, jeg skal min Troe aldrig eo

sig fra. sa.Masc.I.ll. Man vil sige, at I har
havt adskillige Samtaler med denne for-

bittrede Dames Folk, som var her, og lige-

saa med Mylordens, som nu ikke kommer
her mere, at I siger alting fra, og at I

udtyder alting til det værste. Sktiesp.I4.

63. Elektriske Klokker kimer og siger
fra i forskellige Tonarter oppe og nede i

det store Hotel. JVJens.MJl.96. det skal
vel være fint det, ikke at sige ordentlig
fra naar én er hungrig — fattiggaardstint!
AndNx.DM.III.46. (nordøstsjæll.:) „erN.N.
tilsagt (o: til at møde i retten)?'* — „ja, jeg
har sagft fra (o: givet ham besked)"*

\

9) om tid: fra og til, (nu næppe br., se dog
Feilb.) med visse mellemrum; nu og da (jf.
af og til «. af B.3j. hvilken Treftiing va-
rede fra og til (o: med afbrydelser) i 28
Timer.CPEothe.MQ.il. 547. man under-
handlede og sloges fra og til, og Skjeb-
nen var . . omskiftelig. CBemh.V.42. Til
og fra kom ogsaa udenlandske Gjæster.
JFibiger.Liv.167. ham, der fra og til sendte
hende smaa Breve. JohsPalMJDDJ24.C som konj.

10) om tilstand ell. handling, som fortsæt-

tes uafbrudt fra et tidspujikt i fortiden: si-

den, det, som haver været skiult fra Ver-
dens Grundvold blev lagt (1907: fra Ver-
dens Grundlæggelsej. Matth.13.35. fra jeg
var et Barn, har jeg kundet glæde mig
ved, at see Folk træckes i Arrest. Holb.
Kandst.IV.l. 'Sandveien er jo nu fast, fra

det regnede nys. Riber. II. 104. *fra jeg
kunde løfte Bog i Haand,

|
Var jeg for-

trolig med din Digteraand. Oehl.L. 11.13.
*Alt fra jeg var en liden Mø . . | Var
Biørn min stadige 'Yarike.sa.LF.152. Jeg
har . . kjendt hende fra hun ikke var
større end som saa.Wengel.1.27. (prinsen
og prinsessen) havde holdt af hinanden lige

fra åe var smaa. SvGrundtvJ'Æ.II.72. han
var voksen, fra han var atten (o: aar).

EBrand.Bes.24. Jeg husker det fra jeg var
Dreng. Norman-Eans.Aina.(1904).35. Jeg
kendte gamle B., fra Døtrene var saa store
som saa. SophClauss.A.21.
fra-, i ssgr. ['frn-] m. bitryk paa sidste led

og oftest stød, hvis sidste led lydligt er mod-
tageligt derfor (ssgr. m. fra- er alm. i ænyd.,
sjældne i glda. (se fradrage, fragaa^; oldn.

frå- indgaar i en del vbs. og adj. (afl. af
verber), fx. i frådråttr, -fall, -lauss, -skU-
janligr ofl.; sml. ty. ver-, got. fra- samt VI.
for-) især til fra 8.4 (og 3j.), brugt for at

betegne løsrivelse, berøvelse, fjernelse, adskil-

lelse fra noget (hvor intet andet bemærkes
ndf, foreligger denne bet); de fleste ssgr. er

verber (ell. subst. og adj. afl. af verber), jf.
dog siibst. som -side, -vidde, adj. som -haands,
-lands, -villig Q ved siden af verber smsat.
m. fra- findes som regel (især i talespr.) forb.

af verbum m. efterflg. fra, jf. dog frabede,
-kende, -skrive; ssgr. m. fra- tilhører især
sh-iftspr. ell. fagl. spr. og anvendes ofte i

overf. bet., jf: fralægge sig en beskyld-
ning: lægge bogen fra sig |] som eks. paa
mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr. m.
fra 8.4, der ikke er medtaget ndf., kan her
anføres: 'Han Bibelen fravaaser sund For-
stand. Zetliiz.I.331 derefter frasies de i

Vandet opløste, unyttige . . Stoffer. Dagbl.
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"/iol871.2.sp.o. en Fraløsning (Brandes.DD.
3: Amputation) af Foden var uundgaae-
lig. Brandes. 1.369. Man samler Stivelse-

mælken i store Kar („Sættekar"), hvor
Stivelsen sætter sig til Bunds, medens
Vandet iTata.ppes.Christ.Kemi.182. endvidere

ssgr. som fra-bryde, -brække, -nøde,
-pille, -presse, -rykke, -sigte, -tvin-
ge ofl.

I. Fraa, en, II. fraa, v. se I. Fraade,
II. fraade.

III. fraa, præt. af II. fregne.

IV. fraa, præp. se fra,

I. Fraade, en. [ifrå'Qg] (nu kun dial.

Fraa(e). Fraå. Høysg. iG. 15. Ew. Y. 104.

Feilb. Thorsen.25. — sj., især poet. (jf. dog
Fei/6.;;Fraad[fr(o9(')] Winth.HF.243. Bogan.
1.44). uden flt. {ænyd. fraa(d)e, fro(d)e, glda.

frod, frodhe, fradhe (Kalk.1.791. Suso.137.

Postil.186), æda. frothæ (Harp.Kr.l05), oldn.

fro8a; ew^^. froth laant fra nord.) 1) vædske
opfyldt af (en stor mængde) luftblærer; skum.
1 .1) (uden for^ især poet.) skum paa vand,
der er (ell. har været) i heftig bevægelse;

især: bølgetoppenes hvide skum i storm.

*(bølgerne) Som trodsig vilde sprudle Damp,
og blande

|
Forbitrede den hvide Fraae

med Regnen. Eiv.(1914).III. 158. *Forbit-
tret søger den (o: elven) hver Skranke at

nedrive,
|
Og spyer om Hiulet (o: paa

vandmøllen) ud af skummig Fraad et Svøb.
EColb.(Rahb.LB.I.201). *Bølgen spruder

|

Fraade hen over den gyngende Bov. Blich.

D.II.194. (kongKnud) gik dernæst til Stran-
den, hvor der laae meget Skum, eller,

som det kaldtes, Fraa. Thiele.I.183. (de for-

dømte) drives om som hvide Maager paa
Havet, ja som flyvendes Fraade i blæ-
sende Storm. JPJac.1.84. *Derude stod
Havet i Fraade | Og Skyerne havde Hast.
Drachm.SH.14. TeknMarO. 1.2) (nu især

dial.) skumpaa øl, mælk olgn. vAph.(1759).
Feilb. Der syltedes! I en stor Gryde paa
Komfuret boblede Hindbærrene, og Hu-
sets unge Datter stod og skummede den
øverste røde Fraade af. KnudPouls.BD.
74. 1.3) skummende spyt, der staar om
munden (paa mennesker) ved anstrengelser,

heftig indre bevægelse, krampe olgn. iSam.
21.13. *(Goliath) vreed om sig beed,

|

Fraaden flød i Skiegget ned.Brors.294.
Angekkokken laae i Krampetrækninger,
og Fraaden stod ham for Munden. Ing.EF.
IV.68. SaUVII.372.\\omdyr. vAph.(1759).
*laan afCerberushans Fraae.Ew.Il. 73. Feilb.

(sj.) om den af en drage udspyede edder:

HolsteinRathlou.SF.49. 2) (sj.) d. s. s. Fraad-
sten. Thiele.I.183 (se u.Fraamur). II. fraa-
de, V. [ifrå'Qa] (nu næppe br. fraa(e). Moth.
F339. Høysg.AG.144. vAp.(1764)). -ede.

(cenyd. fTaa{å)e; a/" I. Fraade) 1) om vædske
i stærk bevægelse: omdannes (helt ell. delvis)

til skum; dækkes af skum; staa i skum.
t.l) (jf. l.Vvaaåe l.i; især poet.) om vand-
masser i voldsom bevægelse; især om det op-
rørte hav. 'Trillende Vover og fraadende

Bølger. Boge.AD.1.62. *Derude fraader sta-

digt Østersøen. Bagger.II.447. Havet bru-
ser, og Bølgen ivaadev.Kierk.ni.l43. *Hvor
Elven nedstyrter fra høje Fiæld | Med
Bulder i Fossen sit fraadende Væld. Bøgh.
D.11.173. jf. bet. 2.1: »han kom som Nord-
havets Bølge!

I

Fraadende Fienden irem-
hrød. Oehl.Digte.(1803)189. || i videre anv.:
bevæge sig voldsomt; vælde. *evigt Skum-

10 met fraader om min 0. sa.BG.167. *Elven
fraader

|
Ud af Fjeldet. Grundtv.Kvædl.109.

Ing.VSt.92. billedl.: *Alt fraader frem et

Hav af OTå.CKMolb.SD.240. 1.2) (jf I.

Fraade I.2; nu især dial.) om mælk, øl olgn.

(under kerningen) kan det ske, at Fløden
fraader, saaledes at Kærnen fyldes med
seit Skum. LandmB.II.465. Manden skæn-
kede fraadende 01 i Kruset til ham.JT
Jens.FD.23. Feilb. jf: *Sund og sød som

20 Aftenmælken |
fraader Hylden gullighvid.

NJeppesen.(Tilsk.l921.II.58). 2) (jf I. Fraa-
de 1.3^ om mennesker og dyr: udsondre stærkt

skummende spyt; skumme om munden (af
raseri, p. gr. af anstrengelse, krampeanfald
osv.). 2.1) i alm. han haver en maalløs Aand
. . han fraader og skiærer . . Tænder.Marc.
9.18. (bjørnen) brummede forbittret og
fraadede med opspærret Gab. Ing.Levnet.

1.62. *Som afsindig han fraaded. Winth.
30 HF.73. CLange.S.38. vi tirrer Tyren, til

den fraader. JVJens.EE.205. || om hestens

skum ved bidslet. *den klegede Skofte du
stikker i fraadende Munde (paa hestene).

Oehl.SH.57. jf: det fraadende Bidsel (0:

paa en hest). Gjel.B.142.
|| (1. br.) overf.:

vise raseri. Brandes.(Pol.^lsl907.8). den
kommende Granat, der ligesom fraadede
i satan\s)s.'Rasei\. Rist.ER.147. kom nogen
(fangen) for nær, kæftede og fraadede

^ han. JVJens.FD. 67. (sj.) præs. part. som
adv.: (han) havde været fraadende gal i

Hovedet.Panf.DE.ir.i5. 2.2) \ m.obj.: ud-
spy (edder olgn.). *Helst fraade vi (0: skrub-

tudser) vU
I

Vor Gift bag Fordommens fug-

tige Steen. Oehl.II.122. Fraade-, i ssgr.

(sj. Fraa-, se Fraamur; ogs. Fraad-, fx.iraad-
bedækt (Oehl.L.1.63), -fuld (Lundbye.R.
91); se ogs. Fraadstenj. (især poet.) af I.

Fraade l.i; fx.: *Havets Fraadeskum. Sø-

so toft. RD. 88. fraadekogende Brændinger.
Schand.TF.Il.256. *Avlis' fråde-hvide stran-

de. NMøll.Agam.l2. j|
til I. Fraade 1.3. Der

laa de . . med vanviasfunklende Øjne, med
Fraadeskyer for deres Munde. JP/ac.JJ.
383.

t Fraads, en. (ogs. Frasj. {ænyd. frodz

i bet. 2, glda. fratz, froz i bet. 1; fra mnt.

vra(t)s, jf. ænht. frasz; egl. vbs. til fraadse;

jf. Fjældfras) 1) d. s. s. Fraadseri 1. hånd
60 har levet . . i Suus og Duus, i Vellyst og
F r a s. Hersl.Præd.190. 2) fraadser.Yr ads.
Moth.F339. 3) (som forkortelse af Fjæld-
fras; sj.) jærv. smst. fraadse, v. [ifrå'sa;

gldgs. og dial. 'frcosa] -ede. vbs. jf. Fraads,

Fraadseri. (ænyå. d. s.; fra mnt. vrasen
(vratzen); besl. m. ty. fressen, ^of. fra-itan,
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opæde (jf. æde); sml. Fresser; uden for
bibl. og dial. nu især 15; foragt.) overfyl-
de sig med (god) mad; æde. (Alexander)
slog sig til Ørckesløshed, fraadsede, og
draK baade Dag og Hat. Holb.Inir. 1. 29.

Han fraadsede i sig alt, hvad der var paa
Fadet. FSO. han spiste, han fraadsede guds-
forgaaent. JFJensÆ^J56. ||

(sj.) m. refl.

obj. og præd. 'Den, der
|
ude fraadser sig

syg, spiser ei hjemme sig mæt. FGuldb. lo

Den store Siad.(1818).110. || i forb. m. præp.
og adv.; især i overf. anv.: hengive sig til

overdreven, overdaadig nydelse ell.

brug af noget. *0p man fraadser mit Gods
og forøder den frodige Kornmark. PMøll.
ESJ.290. »deres Hest . . |

Begjerlig fraad-
sed i det friske Hø.smst.SG. mangen Husmo-
der eller Kokkepige fraadser med (brænd-
selet). MEindhede. Økon.Kogebog. (1907). 69

ADJørg.NK780. 1. Fraae, en, II. iraae,
V. se I. Fraade, H. fraade.

fraag^e, v. se frage.

Fraa-mur, en.{jf.cenyd.fTO]mJir(Kalk.
V.321); afl. Fraade 2; sj.) mur af fraad-
sien. Den saakaldte Fraamuur findes an-
vendt ved enkelte af vore gamle Landsby-
kirker. Den bestaaer af en porøs Masse,
som Bønderne kalde Fraa. ThieleJ.183.
fra-bede, v. [-,be'(3a)] vbs. (1. br.) -else

(YSO.). « vAph.(1764); jf. ty. (sich) ver-
bitten) 1) f m. obj. og hensobj.: gaa i for-
bøn for nogen for at opnaa fritagelse for
noget (jf. forbede 1^. De anholdte hos ham
om, at han vilde frabede dem saa haard
en Straf. VSO. 2) refl. (ell. i pass., se bet.

2.2 sluin.): bede om fritagelse for (jf,
afbede l.i^. 2.1) f t egl. bet. han kommer
paa dette Sted for at ære sin Skaber og

(Hauch) fraadser ikke i Smerten. JBorup. 20 at frabede sig hans Yrede. TullinJII.151.
LitteræreVdka8t.(1910j.93. Fraadse-eil-
de, et. (sj.) d. s. s. -lag. VSO. -lag ell.

-lav, et. (1. br.) gilde, hvor der ødsles med
mad (og drikke); ædegilde, -lav: VSO. Feste
eller ..vilde Fraadselag('CAr.yj.;fraad-
seTieT).Visd. 14.23. Fraadser, en. (nu
kun dial. Fraadsere. Holb.Tyb.IV.4. jf.
Eort.§139). flt.-c. {glda. frodzere, fraatzer;

af fraadse; nu 1. br. uden for bibl. spr.;

som vbs.: et Ondes . . Frabedelse. VSO.
2.2) (især m) m. afsvækket bet.: udtrykke
ønske om fritagelse for noget; ønske ikke at

faa. nu fik de Foræringer, men de havde
frabedet sig alle spiselige Ting.HCAnd.
V.258. B især m. abstr. obj. og oftest som
høfligt udtr. for et forbud, en afvisning olgn.

dette var en Sort Løier, som jeg meget
vilde frabede mig. P^Het6.Sfe.Ji.i 0<5. (han

foragt^ person, som til stadighed overfylder 30 havde) frabedet sig videre UleUighed med
sig med (god) mad; ædedolk. en Fraad-
ser og en Viindranker, Tolderes og Syn-
deres Yen. Matth.l1.19. »En Mand, som
ikke sig ved Mad uskikket giør,

| Jeg
undrer høyt, at du en Fraadser kalde tør.

Anti-Spectator.116. *Sæt for en Fraadser et

poetisk, fedt,
| Med Boller opfyldt Suppe-

fad tnside. Erz.D.III.49. Feilb. || talem.:

,Nej Takl a er ingen Fraadser", sagde
Jyden, han havde ædt nitten Spegesild, 40 men det skulde han forhaabenlig ogsaa

denne Sas. Engelst.PhilJ269. •Høfligst han
maa sig den Ære frabede. Grundtv.PS.IV.
109. Han frabeder sig Kritik, Kierk.XIII.
427. Dumme Bemærkninger frabeder \eg
mig. Drachm.M.78. især (ogs. i talespr.) i

udtr. som have sig (noget) frabedt (jf.
forbede 4). Du staar og raisonnerer ind-
vendig, og det vil jeg have mig frabedt.
BøghJI.317. Saadan vilde hun ikke være,

og de bød ham den tyvende. Mau.2358.
Feilb. se endvidere Mau.1.252. Fraadseri,
et. flt. (nu sj.) -er. {glda. fraseri (Suso.ll))

1) (nu især bibl.) som vbs. til fraadse. fraad-

serier og drukkenskaber (1819: Fraadserie
og Drukkenskab; 1907: Svir og Drik^.
Eom.l3.13(Chr.VI). Nogle anvende (rig-

dommen) paa Drik og Fraadserie. Hoi6.
PlutJ.7. Ruge.FT.285. TroelsL.'V. 18.

||

(1. br.) overf.: overdaadighed; ødslen, ia som holder ankerkædens led fri af spillets

meget have sig tcahedt? KnudPouls.U.22.

jf.: at jeg har været i Slaveriet, det (o:

mistanken derom) skal jeg meget have mig
hahedt. Eostr.SpT. 1. 8. ^ i pass. Stor er
den qvindelige Trofasthed, især naar den
frabedes. Kierk.III.184. især i staaende udtr.

som : Kranse frabedes venligst, (dødsannonce
i) BerlTid.*y,1923.M.8.sp.5. -brækker,
en. ^ jæmarm paa ankerspillets fodstykke,

MEindhede. Økon.Kogebog. (1907).69. 2) f
d. s. 8. Fraadselag. (de holdt) galne fraad-
serier (1871: Fraadselag). Visd.l4.23(Chr.
VI). t fraadsig, adj. (jf. ænyd. fraad-
zelig; efter ty. f fråssig, mnt. vratzig; afl.

af Fraads) begærlig efter føde; graadig.
Biørnen er et meget fraadsig Creatur om
Sommeren. Ruge.FT.282.
Fraad-sten, en. (\ Fraadesten. Moth.

kædeskive (jf. Fribrækkerj. Scheller.MarO.
t-bojelighed, en. [8.1] (jf. æ«u(i. frabøje;
sj.) ulyst: utilbøjelighed. SorøSaml.lIJ.86. Fra-
bøyeUghed fra (det onde), Tilbøyelighed til

(det gode). KSelskSkr.VII.144. -drag, et.

[-|dra'q, sj. -|drBq] (især CP^ vbs. til -drage
2.3; ogs. om det beløb olgn., der fradrages

(jf. Afdrag;. vAph.(1759). (han) havde
efterladt sin store Formue, efter Fradrag

F339). (af I. Fraade 1; navnet p. gr. af eo af nogle Legater, til lige Deling mellem
dens skumlignende udseende; fagl.) porøs,

hvidgul kalksten, som findes ved kilder; kalk-

tuf; kildekalk, (kirken var) af tilhugne
Fraadsten. ADJørg. NK. 780. Uss. Danm
Geoi.'S04. j/. ; Fråd s ten skirk erne havde
form efter den gamle romerske basilika.

Ferdinand . . og Simon. Goldschm. VIII. 8.

efter fradrag af renter, omkostninger
i jf.

:

(Chr. III havde forlenet sine brødre) med
store Stykker af Sønderjylland. Selv med
disse Fradrag var Danmark dog endnu
ret anseligt. TroelsL.I.14. Q (jf. u. -drage

V. Rentrykt »/» 1»2» 73
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2.8 slutn.; sj.) abstrahering; abstraktion (1).

Erindringen af den tilfældige Erfarings-
kres, hvortil (almenbegreberne) reieTere sig,

beholdesudenFTaårag.PMøll.II.2 74. -dra-
ge, V. [-idra-'qa] vfts.-else (Moth.D115. VSO.
MO.) ell -ning (Brande8.IV.346), jf. Fra-

drag, (cenyd. d. s., sml. glda. frandragning
(Postil. 178) samt oldn. frådråttr; jf. af-

drage) 1) [8.i] t intr.: rejse, drage bort (fra
et sted); forlade, den, som Tieneren uden
lovlig Afskeed er fradragen. Di.3

—

19—
12. vAph.(1764). 2) [8.4] trans. 2.1) f rive,

slide løs; frarive. *(han) agted ikke . . mand
ham et Been fradrog (o: amputerede).
LThura.Poet.48. 2.2) f fjerne (noget) ved
at trække det bort; trække fra. (de) kunne
ikke fradrage det Sløer som bedækker
deres egQtB\extQ.Basth.Tale.(1782).19. sa.

Tale.(1796).23. Et Omhængs . . Fradra-
gelse. VSO. 2.3) (nu især f) om subtrak-
tion: regne fra; trække fra (jf. afdrage 3,

drage fra u. III. drage 14.4J. Moth.DllS.
(af min formue) finder jeg mig (pligtig),

naar min gield er fradragen, at svare
482 Rdr. Holb.(HolbergAarbog.1921.11). Det
fradraget, som han behøvede til sit eget
tarvelige Ophold . . tilhørte det øvrige .

.

hans Medmennesker. Thaar.(Rahb.LB.II.
84). NatTid.ytl923.Aft.3.sp.2. overf: se

bort fra; fraregne, fradrager man den om-
talte Interesse, som Opførelsen af Wil-
helm Tell frembød, saa vil Stykket . .

ikke være noget væsenligt Phænomen i

vort Repertoire. fieife.Pro8.FII.597. Naar
Romantiken nu saaledes har opløst Jeget,
saa danner den fantastiske Jeger, snart
ved Tilføjelse, snart ved Fradragning.
Brandes.lv.346.

||
(sj.) m. obj. og hensobj.:

berøve ; fratage. Saasnart derimod den chri-

stelige Fordring: Armod gjøres giældende,
saa er . . flere Tusinder en saare høi Gage.
Jeg siger ikke dette for at fradrage . .

en saadan Embedsmand en eneste Skil-

ling. Kierk.XIV.53.
||

(foreslaaet af Eilsch.,

men ikke trængt igennem) abstrahere (2); i

udtr. fradraget begreb, abstrakt fore-

stilling. Eilsch.Term.33. 8a.Philhist.38.81.87.

-de, V. [8.1] {ænyd. d.s.; jf. afdø; kun i

præt. og perf. part.; nu sj.) dø bort fra.

'Dem Hinch ogsaa (o : og) Lille, ved dref-

fende Skud, | Med fleere Søe-Heldte fra-

døde. Sorf.BS.Fi*-. baade min Fader og
Moder ere mig fradøde. Wess.TSfc.^. Bahb.
Fort.II.287.

||
(sj ) i perf. part. som adj.;

om bolig: som p. gr. af beboernes død er tom;
uddød, man fortalte, at han havde været
en af dem, der under Pesten 1711 plyn-
drede de fradøde YIvlsq. BiogrLex.VIi.449.
-dømme, v. [-idom'a] vbs. -else (VSO.
MO.). {ænyd. d. s., fsv. frandoma; nu 1. br.)

1) (jur.) om dommer ell. domstol: dømme
(II.i.2) til at miste noget, (naar de ikke er

ved den fulde fornuft) irsLdømmev den Span-
ske Lov dem . , Myndighed. Holb.£>B.V.4.
Slange.ChrIV.353. Denne Adelsmand blev
. . fradømt Ære, Liv og Gods. Trap.^II.

402. NatTid.^lil923.Aft.4.sp.4. 2) O overf.

:

udtale (ell. nære) den anskuelse, at nogen
savner visse egenskaber (især aandsetmer);
(nu alm. :) frakende (jf. u. II. dømme 3.1^.

(man) fradømmer . , een Titel og Navn
af en fornuftig Mand, der altereres af et
uformodentligt Syn. Holb.MTkr.539. rent
at fradømme os al Existents. jBa/i&.L5.7J.
352. *Føielighed har

| I fradømt mig. Ilia

10 Fibiger.SyndogSorg.(1862).33. DÆIT. -fald,
et. {ænyd. d. s., jf. fsv. franfal, oldn. frå-
fall, bortfald, død) vbs. til -falde (og falde
fraj. 1) som vbs. l.i) f (^.) jf -falde 1;
om vandmasser: Kraft.M.lI.766. 1.2) (nu
sj.) til falde fra 2: bortfald; død. Kom
Grønneg. V.240. Slange. ChrIV. 586. Mine
Forældre døde begge . . og mine Søskende
. . blev ved deres Frafald spredte til alle

Verdens fire H\øTneT. BøghyT.48. Wied.
20 S.341. 1.3) CP til -falde 2(.i): det at opgive

ell. falde fra nogen ell. noget; især nedsæt.:
svigten (paa forrædersk vis), et Rige kand
beskyldes for Frafald eller Oprør, naar
der ere tvende Prætendenter tU Kronen.
Holb.DH.III.15. her var baade Anfald og
Frafald at revse. Grundtv.SaxoJ'443. 1 sk5
ikke beskylde mig for Inconseqvens, Fra-
fald fra mine . . Grundsætninger. Gylb.X.
223. han forlod mig. Hans Frafald voldte

30 mig mere Forbitrelse end Sorg. Tops.lL
289. dem, som handle ugudeligen imod
Pagten, skal han ved Smiger bringe til

Frafald (Chr. VI: komme til at hyklej. Dow.
11.32. Luthers Frafald (fra katolicismen).

TroelsL.IX.197. 2) f (sj.) det, som falder

fra, kastes bort. som unyttigt; a/fald (6.3).

ten Mængde fortrinlige Retter kjender
man aldeles ikke, ja bortkaster endog,
som Frafald, de Substanser, hvoraf de

40 kunde tilberedes. fiei6.Pros.FIJJ.48S. -fal-
de, V. [-ifal'g] vbs. (1. br.) -else (LovL.VIII.
179), jf. Frafald, {ænyd. d. s., fsv. franfalla;

jf. afialde samt falde fra u. II. falde 9.7;

næsten kun i perf. part. (som adj.)) 1) løsne
og fjerne sig fra noget (jf. affalde l.i,

falde fra 1^. Moth.F43. nu kun (dial.) om
brødskorpe, der under bagningen har løsnet

sig fra krummen. VSO. Feilb.BL.75. Det
kunde ved Bagningen hænde, at Brødet

50 ved for stærk Varme lettedes for brat,

saa der opstod en Hulhed under Over-
skorpen, hvorfor man kaldte det frafaldet

Brød. NordsjællF. 1. 153. 2) UJ opgive ell.

falde fra nogen ell. noget, man hidtil har
sluttet sig til (jf. affalde 1.3, falde fra 3^.

2.1) m. h. t. mening, anskuelse, tro olgn.; især

nedsæt.: svigte; svige, det er umueligt,
at de, som . . have smaget Guds gode
ord . . frafalde (1819: falde fra). Hebr.6.5

60 (Chr.VI). Man finder ogsaa Venner udi
Fristelsens Tiid at vakle og at frafalde.

Holb.MTkr.191. hvor mange Mennesker
opofre ikke heller Livet, end frafalde en
Mening? J/Sneed. VII.106. Holsteen er fra-

faldet (o: fra Danmark). Ing.VS.III.159.
(den gamle jøde) er urokkelig i sin Tro .

.

J
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og maatte fordømme (sin datter) hvis hun
frafaldt for hans Øine.8a.EF.II.210. m.
overgang til bet. 2^: Themistocles under-
kiøbte ham til, at frafalde sin Ansøgning.
OChuldb.(Bahb.LB.I.8o). Forfølgning kan
frafaldes, saa længe ikke Dom er afsagt.

Betsplejelov*Vsl909.§711. frafalde en dom
olgn., (nu næppe br.) berøve en dom rets-

kraft; om appelinstans olgn.: omstøde (en

underrets) dom. saafremt Underdommerens
Dom siden ved Høieste-Ret maatte vorde
confirmeret, eller og Landstings-Dommen
frafaldet og underkiendt. StampeJ.381. Ba-
den.JurO.1.171. jf.: 'slige Folk som vores
Jomfru laste, |

Naar de betænker sig, fra-

falde deres Dom. GraahJ'TJ.329. jfpaH.
frafalden som adj.; spec: som har svigtet

sin tro. een af de frafaldne Christne.
RolbÆpJII.320. (han) var udstødt af Klo-
steret som enhaardnakken Frafalden. Wand.
M.indesm.1.292. omvend dig, du frafaldne
(Chr.VI: forvendte^ Israel I Jer.5J2. Julian
den frafaldne (o : J. Apostata) \ Sal.'XIlI.
238. jf.: Den store Frafaldne (Brandes.
DD.70 : Aposta.t). BrandesJ.408. 2^) m.h.t.

rettighed, krav, ønske olgn.: give afkald paa;
ufstaa fra. Danmark vilde mand lokke
med at frafalde ald Tiltale paa det Pinnen-
bergiske. SZan9«.C/irZF.iiii. jeg antager,
at de fleste Præster i dette Tilfælde ud-
trykkelig frafalde Offer. Goldschm.BW.II.
58. ved deime Leilighed har (han) havt
Uheld med sig, ialtfald hører der vel no-
§et til, naar han efter at have bedet om
rdet frafalder det! FruHeib.B.IL103.

Drachm.Xj255. -flytte, v. [8.i] vbs. -ning
(TroelsL.VI.48). i<MO.; O, isæremb.) rejse

ell. flytte (2.i) bort fra et sted. S&B. (offi-
cerer) der indlægges paa eller fraflytte en
Kaserne. Tjenesteregl.68. Gamle N.N. solgte
Ejendommen og fraflyttede den selv. Ch
Kjerulf.GU.138.

frag:, adj. [ifra'q] (fnv. Junge.379.MDL.
sml. fraugd. Moth.F342). {ænyd. glda. d.s.,

SV. og no. dial. frak; besl. m. fræs; jf. II.

frak, III. frank; nu kun dial. ell. poet, jf.
HjælpeO.) vel udviklet afvækst; rask; dyg-
iig. VSO. *Der vrinsked en Hest; | En
nordfrisisk Kleppert | Graaskimlet og frag.

Winth.HF.198. især om børn (og unger):
^om trives godt; fremmelig; veludviklet.
. Lad Fugleungerne ligge i Reden; de ere
endnu iike frage nok. VSO. Du er ikke
den frage og trivelige Pog, du forhen
var. HFEic.SK.L234. jf. Junge.379. MDL.
FeiO). OrdbS.(Langeland). Halleby.230. (nu
^næppe br.) om planter: 'Den Brems, der
haver skadt mit Blomsters frage Knop.
PoulPed.DP.lO. '(sædekornet vil) udarte,
saafremt ei Menneskets Virksomhed aar-
lig

I
Hvad, som er fragest, med Haand

udpiller. Kampm. Overs, af Virgil: Om Land-
bruget.(1797).22.

fra-gaa, v. [8a] vbs. (især emb., 1. br.)

-else (DL. 5—14—43. ASØrsted. Eunomia.
1II.(1819).498. Goos.ll.461),jf. -gang. (glda.

frangaa; jf. afgaa) 1) bevæge sig bort fra
et sted ell. en stilling, l.l) (nu næppe or.)

forlade en stilling olgn., man hidtil har
beklædt; afgaa (2a). En fragaaende Em-
bedsmand skal aflægge Regnskab til sin
Eftermand. VSO. MO. 1^) \ m. tings-subj.:

gaa (strække sig) tid fra et sted; udgaa fra.

den Balustrade, som der fragaaer (trykfejl

for: derfra gaaer?j ud til begge Ender.
10 EPont.AtlasJI.186. 2) (nu 1. br.) fradrages

ved tab ell. formindskelse. VSO. Heri fra-

saaer de Penge, han alt har modtaget. MO.
il (nu næppe br.) m. hensobj.: bhve borte

for; svinde; gaa tabt; mistes. Ingen kunde
jeg tiltale; thi Navnene vare mig fragaa-
ede (o: svundne af erindringen). Blich. II.

65. Mener De, at vi Snedkere vil lade den
mindste . . Skrue fragaae os i vor Ret?
FJHansJfovelJJ48. jf.: Ornum reebis (o:

20 rebes) ej, fordj den er den gandske Bye
fragangen.DJL.5

—

10—13. 3) m. h. t. forplig-

telse, udsagn olgn.: nægte at vedkende sig.

3.1) m. h. t. forpligtelse, løfte olgn.: nægte at

opfylde; gaa fra. Fragaae . . et Kiøb. vApk.
(1764). Jeg vil ikke fragaae . . mit Løfte.
VSO. nu kun t /br6. fragaa arv og gæld,
se u. Arv la. 3j) (især Qi) paastaa, at no-
get forholder sig anderledes end angivet; isår
m. h. t. et (af en selv tidligere fremsat) ud-

30 sagn : benægte rigtigheden af; modsige. Den,
som Ustadig befindis i sit Vidne, og nn
siger et, nu et andet, og nu bejaer noget,
nu fragaar det igien.DLJ—13—20. jeg
holdt det for en . . Falskhed, at fragaae
en Mening af blot ^øå.Ew.VIIlJ28. (disse)

Beretninger interessere mig — jeg vil ikke
fragaa det. Drachm.LK.108. han tragik .

.

ikke overfor sig selv, at den Omstændig-
hed . . ikke havde været uden Indflydelse.

40 Pont.LPJI.62. II
om benægtelse af en kends-

gerning. „Det er en gammel Madera." —
„Ja, den er . . fiin; det skal jeg aldrig fra-

gaae." nrz.XIV.297. man er tilbøjelig til

at fragaae Slægtskabet med den Sort Væ-
sener (o: menneskeædere), at de ere Men-
nesker. Kierk.XIV.333. f m. flg. overflødig
nægtelse: Vil nogen fragaa det ej at være
hans Haand og Segl, som hånd sigtis for.

DL.5—1—6. -gfongj en. vbs. til fragaa (eU.

50 gaa fra^. 1) til -gaa 1. I.t) t egl. bet: be-

vægelse bort fra; bortgang; nu kun (fon.)
om de første af de stillinger, som indtages

af taleorganerne, idet man gaar over fra
frembringelsen af en lyd til en efterfølgende.
JespJFon.481. 1.2) f til -gaa l.i, om forla-
den af et embede, udtræden af en kreds olgn.

(Jf.
Afgang 2.i;. VSO. 2) (nu sj.) tH -gaa 2:

forringelse; fradrag. Den Fragang i mine
Indkomster er alt for betydelig. VSO. MO.

60 D&H.
frage, v. (ogs. fraage. MDL. FeUb.). (jf.

glda. frooer (Kalk.1.772) sompræs. tiltresne,
SV. (no. dial.) fråga ; besl. m. ell. afl. af U.
fregne, jf. dog nt. vragen, ty. frågen; dial.)

spørge (især paa en udfrittende maade);
oftest m.flg.præp.: forhøre sig om (noget.

73«
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især prisen for en vare). Vi skal itte frage
om hvad der er passeret, men vi skal tå

igen alt som det er. Gravl.BB.155. hans
Fraagen efter de stolte, dyre Heste.J5re^end.

MAG.135.Jf.Junge.379. MDL. Levin.(G.).

Esp.429. Feilh. OrdbS.(Lolland).
O Fragment, et. [frcq'mæn'd] flt. -er

ell. t (m. lat. form) -a (Holb°.Paars.)(2v. vAph.
(1764)). {af lat. fragmentum; afl, af fran-
gere, bryde, hrække

; jf. Fraktion, Fraktur)
1) afbrudt, afrevet stykke af et større hele

(som ergaaettabt); brudstykke (1); stump.
I det fragmento af Abels Sigill seer man
noget af en Løve og deromkring Hierter.
Langebek. Breve. 133. Hvormed afværger
hun vel Aftenkulden? — Med et Par Frag-
menter af en Hanerumpe, nogle Favne
Baand og endeel Spindelvæv over en mæg-
tig Tot fremmed Haar.To(7e.F.505. Meto-
?en var sønderslaaet i 4 Fragmenter, i^r

'oulsen.OD.86. 2) (mindre) stykke af et lit-

terært arbejde olgn., som er gaaet tabt ell.

ikke fuldført; brudstykke (2). Fragmenta
af Per Ruuses Journaler, som endeel ere
af Vandet bleven fordervede, endeel for-

komne. fi^oift.Paars.X-^*'. et lidet dunkelt
Fragment i Sæmunds Edda (o: Vølunds-
kvadet). Oehl.PSkr. I.xix. Goldschm.I V. 38.

det berømteste danske fragment er An-
gersfragmentet af Saxo

| jj (1. br.) i flt.,

om udkast til et skrift, der ikke agtes fuld-

ført (jf. Aforisme, Strøtankej. Meyer. Scble-
gelerne . . sloge om sig med satiriske Ud-
fald . . og paradoxe Fragmenter (Brandes.I.
380: StrøtSLiikeT).Brandes.DD.22. CX) frag-
mentarisk, adj. [frBqmæn-, freqman-
'ta'ris^'] især til Fragment 2, om skrift olgn.:

brudstykkeagtig; usammenhængende
i fremstillingen. Det ovenmeldte lille Skrivt,

saa ufuldstændigt og fragmentarisk som
det endog er. PAHeib.E.346. (digtets) frag-

mentariske Form (Brandes. II. 34: Brud-
stykke-Formj afspeiler en fortvivlende Li-
denskab. Brandes.DD.198.

II
overf. ; især om

tænkning olgn.: uklar; usammenhængen-
de; ogs.: aforistisk. Dette er kortelig,
om og fragmentarisk og usammenhæn-
gende, min Mening om denne vigtige Gjen-
sta.nd.FOBrøndst.BD.148. Tænkning og
Karakter . . fordre Sammenhæng og Kon-
sekvens og bekæmpe det Sporadiske, det
Isolerede og det Fragmentariske. Éøffd.
MA. II. 11. fragmenteret, part. adj.

[frBqmæn-, frBqman'te'raf] (dannet tilYrag-
m°ent efter fr. fragmenté; fagl, især arkæol.)

især til Fragment 1, om oldsager olgn.: be-

skadiget ved brud; søndret; mangelfuld;
defekt. Af glatte Benodde blev der .

.

optaget 85 for Størstedelen dog mere eller

mindre fragmenterede Exemplarer, der
med Sikkerhed erkendes som færdige Red-
skaber. Aarb.1919.195. FrPoulsen.(StSprO.
Nr.98.15).

Fragt, en. [fregr^ flt. -er. (ænyd. d. s.;

fra mnt. fracht (°ty. frachtj ell. holl. vracht,
leje af skib, befragtning; jf. eng. freight og

oht. freht, fortjeneste) 1) (forud aftalt) pris
for at føre, transportere noget fra sted til

sted; godtgørelse for befordring, t.l)

(især ^ ell. y) det, som betales for be-
fordring til søs; nu oftest om lejeafgift

for skib ell. skibsrum til gods, varer olgn.

Saa snart een Skipper haver opbaaret sin
Fragt og hvis andet hans Reedere tilkom-
mer. DL.4—2—20. Leye af Huus og Gods,

10 Fragt af Skibe, Rente af Penge. Holb.NF.
1.163. høie Fragter. Sporon. Breve. 1. 188.
Hage.H16. Verdenskrigens Krav paa Ton-
nage gav Rederne Drømme om æventyr-
lige Fragter. OBung.VS.lO.

\\
(nu 1. br.) om

betaling for befordring af mennesker
paa en sørejse, (han) fandt et Skib, som
vilde fare til Tharsis, og han gav Fragt
derfor og gik ombord. Jow.i.5. Blich.lV.
283. Eage.H21. i.2)(isæryell.jæmb.) det,

20 som betales for befordring til lands;
nu oftest om betaling for befordring af
gods, varer paa jærnbane, vogn olgn.

naar jeg har betalt Fract, Acciser og Dri-
cke-Penge derfor, saa er jeg vifi paa, at

Haren er betalt. Holb.Vgs.lI.l. VSO. MO.
SaU VIII. 625.

II
(gldgs.) om betaling for

personbefordring til vogns olgn. JFragt

heller Vognleie til (de udvistes) Bortførelse
atLanået.Cit.l705.(KbhDipl.V.800). Baden.

30 JurO.I.171. spec. om den godtgørelse, post-

og befordringsvæsenet betalte private, der over-

tog (en del af) personbefordringen : Vogn-
mændene, der hver Maaned fik deres
Fragter udbetalte (paa befordringskontoret).

Schand.0.1.21. 2) gods ell. personer, som (for
en fastsat betaling) føres fra et sted til et

andet. 2.1) (især T ell. ^) skibsladning;
last. enddog (de danske skibe) loves god
Fragt, bleve de dog . . opholdte, og een-

-« deel finge slet intet. Slange.ChrlV. 56. J
Sneed.I.411. *(han) Førte kun som Fragt
om Bord

|
Sølv og Guld og Brynjer klare.

Grundtv.PS.VI.132. Her laae nogle faa
danske Skibe, som søgte Fragt. StBille.Gal.

III.496. Han havde Pakhuse paa Kristians-

havn og sejlede selv sine Fragter paa In-

dien og Kina. Esm.III.162. fare paa ell.

med fragt, se II. fare 1.2.
i|

(oftest spøg.;

1. br.) om levende last (kvæg ell. personer).

50 *den hele Fragt (o: alle negerslaveme om-
bord)

I

Havde detbrillant.^Éecfce.75. (damp-
skibenes) tusindhovede Fragt. Pon^iP. Fil.
121. 2.2) (gldgs.) gods, personer, der befor-

dres paa vogn; læs. Moth.F340. Efter for-

gjeves at have anraabt et Par Karreter . ..

stødte jeg omsider paa een, der ingen
Fragt havde. CBernh.III.96. Vognmanden
har ikke fuld Fragt. MO. Fragt-, i ssgr.

et Fragte-, se u. -brev, -mand^, {ænyd. frag-

eb t(e)-) især (^, T ell. jæmb.) til Fragt 2.

-baad, en. [2.i] J, I) (nu næppe br.) stor

baad ell. pram (lægter) til at føre varer i.

MO. 2) d. s. s. -damper. Scheller.MarO.-hre'Vf

et. [2] ^t Fragte-. DL.4—2—1). t) Y doku-

ment, som afsenderen af gods olgn. udsteder

til den, der modtager det til besørgelse, ogt
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som indeholder fortegnelse over godset, an-
givelse af bestemmelsesstedet, betingelserne for
besørgelsen m. m.; især om forsendelse til

vogns, paajosmbane olgn. (jf. -kontrakt,
-seddel). MandelsO.(1807).70. DSB.Gods-
regl.6. Euchh.UH.9o. H (nu næppe br.) om
forsendelser til søs. DL.

4

—2—1. 2) (nu sj.)

den ml. skipper og befragter oprettede kon-
trakt ; certeparti. Moth.F340. Nørreg.Privatr.
IIIJ263. 3) (nu sj.) den af skipperen ud- lo

stedte erklæring om, hvilke varer han har
modtaget i sit skib; konnossement. Baden.
JurOJJ.71. -damper, en. [2.i] J, damp-
skib, der (udelukkende) sejler med fragtgods.
Drachm.F.II.124. AndNx.S.222. fragte,
V. ['fpgrfa] -ede. vbs. f -else (Moth.F341)
ell. -nfng (smst. VSO. Scheller.MarO.). (ænyd.
d. s. i bet. 1 og 2, fsv. frakta; a/" Fragt) 1) ^7
Fragt 1: leje et transportmiddel af andre.
1.1) (iscer T eU. ^) til Fragt l.i: leje (et 20

skib) af andre (især tU gods^fordring); be-
fragte (1). kand (skipperen ikke) føre Kiøb-
mandens Gods til Markedet . . da skal
hånd strax fragte et andet beqvemt Skib
(dertU). DL.4—3—21. Derpaa fragtede han
et Skib, og embarquerede sig med sin
heele Familie og Boeska.h.Holb.DH.II.577.
(han) fragter et Skib, som skal bringe
hans Gods over til Jylland. PAHeib.US.
155. 01iode.KVJ.09. H (gldgs.) om befordring 30

af mennesker, (man) fragter . . den Cal-
lundborgske Smakke, som fører directe
til Aars, og koster 8 Rigsdaler. Holb.Ep.
11.319. en ung Mand havde fragtet Plad-
ser hos (skipperen) for sig og sin Elskede.
Hauch.II.190. Obolen, der fragter Dødens
Baad henover de dunkle Vande. Drachm.
TJS58. 1.2) (nu næppe br.) til Fragt I.2:

leje (en vogn olgn.) til befordring. Moth.F
340. VSO. MO. 2) t forsi/ne (skib) med 40

ladning; lade; laste ^j/". befragte 2). Slan-
ge.ChrIV.57. 3) (nu næppe br.) udleje (skib

ell. især: vogn) til befordring mod en betin-

get fragt; befragte (3); bortfragte, (iscer

iforb.m.hoTt). Moth.^F529. 'iAz.n'kKD.(ikke)

fragte sine Skibe bort for den Priis, som
an(&e Lande kan. OeconTJ.42. VS0J.462.
(m. overgang til bet. 1) m. person-obj.: for-

trængis (skipperen) udj een anden Havn .

.

end som han var fragtet til. DL.4—3—22. 50

•Der . . skal jeg og hen, | TU den (0: by)
min Fuhrmand just er fragtet. Wess.130.

refl.: en Vogn maa bestilles . . og Visiter
rettes efter Kudskens Lejlighed, som ofte

ikke kand fragte sig bort uden til et vist

Klok]s.eslet.Holb.Ep.lIlJ32. 4) (jf Fragt 2.2;

1. br. uden for dial.) befordre (1); trans-
portere; flytte (1). da han havde faaet
sin Del af Skatten, (købte han) et Stude-
køretøj for at fragte åen.JVJens.SS.149.ta
han (havde) paataget sig at fragte et Læs
Trækul tU aoveåstaden.AndNx.DM.IV.18.
Feilb. jf: Af og til kommer en Bjørn i

Drift . . paa et Isbjærg, der fragter den
langt Syd paa.BøyP.7.iZ9. Fragte-, t ss^r.

se u. Fragt-. Fragter, en. (ænyd. d. s.; nu

8j.) I) tU fragte 1: person, som lejer skib
(skibsrum) af andre til befordring af gods;
befragter. Moth.F34L SøLex.(1808). om
person, som har lejet, hyret en færgebaad:
\Ves3J204. 2) til fragte 3: person, som bort-

lejer skib; bortfragter. Wolfh.MarO.544.
Fragt-farer, en. [2.i] ^ koffardi^kib, som
sejler med fragt. Drachm.DG.25. Sal.XVI.
52. -fart, en. [2.i] ^ sejlads med fragt-
gods (for fremmede købmænds regning, ikke

for rederens). Harboe.MarO. et af de større
Skibe, som gik i oversøisk Fragtfart.
Drachm.VT.95. | (sj.) om personbefordring.
Sal.*VIIL626. •forretningr, en. [2] T er-

hverv og virksomhed som fragtfører (jf. -han-
del;. Sal.Win.626. -fri, adj. [1] (^ell.r)
om fragtgods: som der ikke betales fragt for;
som befordres gratis. DL.4—1—27. Harboe.
MarO. ved køb af større partier er for-

sendelsen fragtfri
j -fører, en. [2] T den,

der paatager sig befordring af gods ell. per-
soner (jf. Bort-, Forfragter;. Lassen.S0.785.
Sal.* VIIL626. -sods, et. [1] T gods, som
befordres for betaling paa skib ell. (især)
paa vogn. VSO. Hans Litsenbroder . . kiør-
te med Fragtgods. Zn^'.LR/.iSO. ScheUer.
MarO.234.

fl
nu især (jæmb.) om gods, der

befordres med godstog og med alm. hastighed

(rf. Ekspres-, Ilgods;. Hage.* 901. DSB.
Qodsregl.183. -bandel, en. [2.i] (nu næppe
br.) d. 8. s. -forretning. Hjort. Krit Pol. 13.
MO. -kontrakt, en. [IJ (jur.) befrag-
terens kontrakt med bortfragteren om godsets

befordring (jf. -brev 1). Lassen. SO. 785.
-kusk, en. [2.2] kusk, som kører en fragt-
vogn. Biehl.(Skuesp.IV.364). HeibJ*oet.XL
119. -korer, en. [2.2] (1. br.) d. s. Erika-
holmJS.29. Kidde.H.42. -læs, et. [2.2] vogn-
mandslces. Junge.90. hushøje Fragtlæs med
Sejldugsbuer over. Pont. UE.12. (spøg.) om
en stor bylt: SchandSB.304. -mand, en.

[2] (f Fraete-. Wess.204). person, som be-

fordrer gods (og passagerer); især: vogn-
mand, som befordrer fragtgods; ogs.: person
(kusk), som lærer en fragtvogn. Ing.LB.II.
12. hun skulde træffe Fragtmanden og
endnu denne Aften og Nat kjøre med
ham til sit Hiemsted.HCAnd.VII.48. (duk-
kerne) bliver sendt med Fragtmanden paa
Lørdag. KMich.LMj22.

fl
(sj.) færgemand.

Wess.204. -penge, pi. [1 ell. 2] (nu næppe
br.) d. s. s. Fragt 1. Holb.DNB.588. Han-
delsO.(1807).70. -seddel, en. [2] (nu 1. br.)

d. s. s. -brev 1. vAph.(1759). VSO. MO.
-skib, et. [2.1] (nu 1. br.) d. s. s. -farer.
Moth.F341. Kierk.VII.405. -ton, en. [2a)

vt, rummaal, der bruges ved skibsmaaling

;

1,132 kubikm. ScheUer.MarO.234. -TOgn,
en. [2.2I (tungtkesset) vogn, der befordrer
fragtgods (og passagerer), især: ad bestemte
ruter. Moth.F341. en Fragtvogn med hine
mange Passagerer, der alle raabe hyp.
Kierk. VIII.40. tre firspændige Fragtv(^ne
til hans Kister og Bøger. SvGrundtv.FÆ.
11.234. e.br.

fk'a-baands, adj. [-|h(on(')s] (ogs. fra-
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haand. EE.Eagerup.25. Esp. 89. Feilb.;

-haandet. Esp. 89). {dannet af udtr. som
holde fra sig (se u. fra 1.1j; jf. ad-, til-

haands; dial^ om hest i tospand, dele af
vogn olgn.: højre; fjermer. frahånd hest, er
mesten best. Moth.^F528. *(Orestes) gav
Tømmen til

I
Den frahaands Hest, imens

han holdt den tilhaands stramt. Dorph.So-
fokle8.253. Aakj.VB.225. den frahaands Fa-
ding (af vognen). Skovrøy.Fort.41. Han ka-
stede sig over i Agestolen i Indre-Siden
af Svinget, for begge de frahaands Hjul
var løftede fra Jorden — saa jog han ned
ad den bløde Sideve\. JakEnu.EnUngdom.
(1913).145. jf.: Den frahånd Side (af Vog-
nen, Vejen). EEEagerup.25. E8p.89. Feilb.

|l substantivisk: den fjermer hest. EFEw.
JFJI.244. (han) lod sin Haand gaa fø-

lende langs den Frahaands Hovedlav. Aakj.
VB.165. Esp.89. Feilb. \\ som adv. og præd.:
gaa frahaands (o : gaa paa højre side i span-
det). Esp.89. Feilb. i videre anv.: til højre.

Moth.^F528. bøje frahånds af (o: dreie he-

stene til højre). EEEagerup.25. Feilb. || her-

til Frahaands-hest (VSO. MDL.). -begne,
V. [-jhai'na] vbs. -ing (s. d.). (1. br.) skille

(fra noget andet) ved et hegn, gærde olgn.

(jf. afhegnej. Levin, (hvor) Skovarealer
vare frahegnede Markerne, oplukkedes
dog Ledene, naar det kneb (med foderet)

om SommeTen.AarbEolbæk.1922.159.
||

(sj.)

m. hensobj. : fratage, berøve ved indhegning.
At frahegne sin Nabo 1 Alen Jord. Levin.

-kegning, en. (sj.) vbs. til -hegne; ogs.

konkr.: gærde, indhegning, hvorved noget

skilles fra omgivelserne. Alle lavtstaaende
Møller skulle have en Frahegning udenom
Vingeslaget, for at værne Forbipasserende
mod at . . rammes af Vingerne. MøllE.1.
277. -bold, et ell. f en. (ænyd. d. s., oldn.

fråhald; jf. Afhold; nu næppe br.) 1) som
vbs. til -holde l:vAph.(1759). vAph.(1764).
2) til -holde 2: d. s. s. -holdenhed, for denne
hans egen Frahold fra Herrens Nadveres
Delagtighed . . udelukkes (han) fra den
christne Menigheds Samfund. Cit.1701.
(KirkehistSaml.3B.VI.270). den Frahold
ira at æde Kiød. Eolb.JE.1.29. || spec. om
afhold fra sanselig (kønslig) nydelse (jf. Ejæl-
peO.). 'Kunsten erligTroensskjønne Rige,

i

Kun ubesmittet Frahold did tør stige.Stajf-

feldt.D.II.41. -bolde, v. [-ihoil'a] vbs. -else,

jf. Frahold. {ænyd. d. s., fsv. franhalda; jf.
afholde, entholde; nu næppe br.,rf.: „Bru-
ges undertiden." YSO. samt MO) 1) holde

borte fra. l.l) hindre i at komme (et sted

hen); forhindre (i); afholde (l.i). et Side-
stykke paa Klappen, der fraholder Regn
at indtrænge i Tasken. JfJB.i807.i. || uegl:
hindre i at gøre noget; bringe til at und-
lade noget, dersom vi ved god Optugtelse
.. blev fraholdt at faae Smag paa Ver-
dens Forfængelighed. JiEPaMm.A^.i5. 1.2)

(sj.) m. obj. og hensobj.: forholde (II. 1.3);

nægte, (jeg) fraholdt ikke nogen, hvad der
tilkom ham. FrSneed.L490. 2) refl.: wnd-

lade at gøre noget ell. tage del i noget; holde
sig fra; især m. h. t. en nydelse: nægte sig;

afholde sig fra. (han blev) afløst af sin Band
. . den samme Søndag, paa hvilken han
for 4 Aar siden . . havde søgt Alterens
Sakramente, men siden . . sig selv derfra
havde fraholdt. Cit.l702.(KirkehistSaml3E.
VI.280). han fraholder sig i Fremtiden at
tillægge Sessions Deputationen nogen Or-

10 dTe.MB.1769.334. som vbs.: Fraholdelse fra
Sacramentet over et (helt aar). DL.2—9
—8. -bolden-bed, en. {afl. af f frahol-
den, afholdende (Moth.E252); nu næppe br.)

til -holde 2: d. s. s. Afholdenhed, den Læge,
som taler meget i Forsvar af gammel
Rum, giør sin Fraholdenhed meget mis-
tænkelig. Tode.ST.II.16. Fraholdenhed fra
allehaande skarp, suur og salt Mad (er)

meget raadelig. 8a.B^.6. „bruges især med
»Hensyn til Ægtefolk." Baden.JurO.I.17L

•bng^, et. vbs. til -hugge (jf. Afhug); spec.

(forst.): afhugning af en sidestamme paa
et træ, der er delt i flere stammer. ForstO.
21. -bng^ge, v. vbs.jf. Frahug. {ænyd. d. s.;

jf. afhugge; især forst.) hugge fra; afhugge.
At frahugge Stammen dens Grene. En
frahugget Green. MO. Forst0.21.

Fraigne, en. se Frange.
fra-inden, adv. se inden.

30 I. Frak, en. se Frakke.
IL frak, adj. [frvg] {glda. d. s., sv. og no.

dial. frakk; egl. sa'ord som III. frank; jf.
frag; nu kun foræld, ell. dial.) rask; mo-
dig; uforfærdet. Moth.F34L *(Eva skal)

Skue sin Sæd, ) Sønnen hin frakke |
Træde

?aa Nakke
|
Slangen uræd. Grundtv. SS.

1.14. Esp.87.
II

ogs. (ved tilknytning til ira^):

livlig; munter; fremmelig. MDL. Fetlb.

(u. frakkes;. ?/. Esp.87.

40 fra-kende, v. [-|kæn'a] vbs. -else (VSO.
Bek.Nr.329^/d921.§34). 1) (jur.) d. s. s. -døm-
me 1.DL.6—15—10. der faldt saadanDom,
at det Gottorpske Huus blev frakiendt det
Gods. Eolb.DE.lI.672. Har en Fører af et

Motorkøretøj med Forsæt eller ved grov
Uagtsomhed forvoldt Skade paa Person
eller Gods . . skal Retten til at være Fører
ved Dom frakendes ham. Bek.Nr. 329 ^U
1921.§34. 2) CP overf.: d. s. s. -dømme 2.

50 (Cartesius er) henfalden til den bekiendte
Lærdom, hvorved Dyrene frakiendes Aand.
Eolb.Ep.I.171. Daglig hørte jeg mig af

ham frakjendt næsten enhver aandelig
Evne. ECAnd.XI.86. Wied.S.109.

Frakke, en. ['frBga] (nu kun dial.

Frak. PAEeib.US.610.° Ing.EF. VI.147. Pal
M.(1909).IIL11. Feilb.). flt. -r. {<vAph.
(1764); Frakke var endnu i beg. af 19. aarh.

sjældnere end Frak, jf. MO. samt CSPet.

60 (PalM.(1909).IL563); fra ty. frack, fr. frac;

oprindelse uvis) 1) (gldgs. ell. dial.) klæd-
ningsstykke for mænd til atknappe foran
og forsynet med (lange) skøder (jf. Kjole;;
nu næsten kun om diplomatfrakke, 'hvert
et mødigt Sting, du stak | Paa en mig
høist nødvendig Frak,

| Som sprak. Wess.
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263. (rejxdragten) er af mørkt graat Klæde
og bestaaer af Frakke og Pantalons. Ørsi.

^.1.30. 'Ak I hvi kan jeg dog ei svømme
|

Flux med Støvler og med Frak. OehlJjJ.

174. Han forvarede Pakken . , i sin Bryst-
lomme og knappede sin Frak godt sasn-

men.IngÆF.VlI.167. „han var klædt ..

omtrent som en gammeldags Skolemester
fra Landet" — og nu beskrev hun hans
lange, slobrokagtige Frakke, med de store

Knapper og Sidetasker. snis^ZIJJ.fii. Trøj-

en blev til Frakke (paa Ltidvig XIV's tid).

Som en Slags Erstatning aabnedes vel

Frakken foran. TroelsL.'ir.åO. Font.DB.
III.192. Frakken, man brugte i min Barn-
dom, havde ikke saa lidt Lighed med den
nuværende „Kjole" (d. e. Diplomatfrakke),
kun var Skøderne meget længere. S/æW
Bond.lO. damerne var i selskabsdragt, her-
rerne i frakke I 2) længere klædning af
sværere stof, der bruges til overklædning. 2.1)

om mandsdragt: overfrakke, man kan . .

hjælpe hinanden i og af Frakken. Zt«rk.

1.267. 'Gjør nu ingen Snak!
|
tag din

Hat ogFrak.iro«fr.G.67. Galoscher, Pelse,

Frakker og Schawler. Drachm. Vag. 26.
||

(jæg., spøg.) om rævens bælg. DaniaJLlI.232.
2.2) om kvindedragt; nu mest i ssgr.: Dame-,
Regn-, Vadmelsfrakke ofl. 'Med korte
Trøier, af hvis Ermer stak

|
Et Armepar,

hvis Mønster du, Seline! . . |
Din ElsKer

dølger alt for tidt i Frzk. Bagges. 1. 151.

Hetb.Poet.L327. EaUeby.90. Udvalg i Drag-
ter og Frakker til ældre Damer. Poi.Vs
1923.7. Frakke-, t ssgr. af Frakke 1 ell.

(nu især) 2; af de mange ssgr. er kun enkelte

medtaget ndf.; i øvrigt kan anføres Frakke-
bryst, -fo(de)r, -knap, -krave, -lom-
me, -opslag, -ærme. -lus, en. (spøg.)

iscer i ftt., om frugterne af burresnerre (Ga-
lium Aparine L.), som er beklædt med hage-

børster og derfor let hæfter sig i mennesl^rs
klæder (jf. Betler-, Degne-, Præstelus).
MentzOJBiU.51. -8kød(e), et. Goldschm.V.
496. jf.: Var det værdigt for Chr. K. F.
Molbech at skjule sig under (en bladredak-

tørs) Frakkeskøder (o: ved at skrive ano-

nymt)!Schand.OJI.169.Yoråem,åer'kenåte
M., var det højst ejendommeligt at se den
Mand blive holdt tilbage i Frakkeskødeme
som en, der gik for \\åX.MPont.DK.136.
Fra-klipiiing,en.sc -klippe.O -klip-

nings-feniIleton, en. (l.br.) feuilleton,

som kan fraklippes og indbindes for sig.

CMøll.PF.48. en fransk Roman . . af den
i Hovedstadspressen forfulgte Slags, som
ikke kommer i Fraklipningsfeuilletonen.
Drachm.VT.309. 03 -klippe, r. vbs. -ning

(S&B.). (l.br.) i talespr.: klippe fra. Le-
vin, kuponen kan fraklippes og beholdes
af adressaten -koble, v. vbs. -ing (Tekn
MarO.47). (fagl.) udløse forbinderen ml.

ting, der er koblet sammen; koble fra; m.h.t.

maskiner, maskindeU olgn.: TeknMarO.47.
ferierende Fabriksdirektører . . tunge og
udslukte som frakoblede Maskiner. Pon?.

DRJJ.45. I m.h.t. jæmbane- ell. sporvogne
olgn. DSBÆatrJ.34. -komme, v. [8jj
[-ikmm's] {ænyd. d. s.; næsten kun i perf.
part.; nu 1. br.) komme bort fra; blive borte

for; gaa tabt; mistes. Dersom Præsterne
noget er frakommet med Uret. DL.2—12—6. at bemældt€ Stifter, som (han) saa
lang Tiid med Fred hafde besiddet og
nydet, skulde hannem . . uden videre Paa-

10 tale og Underhandling frakomme. Slange.
ChrlV.1427. Heste, Øxne etc. der ere for-

vildede og frakomne deres Eiere. Schgtte.

IR.V.186. Obligationen er ham frakom-
men. Lassen.AO.527.
Fraktion, en. [frBg'Jo'n] ilt. -«r. {ænyd.

d.s. i bet.l', af lat. Iractio, brydning; afi.

af frangere, jf. Fragment, Fraktur) 1)

(mat. elL regn., nu næppe br.) brudent tal;

brøk (2j). Meyer.^ 2) (især polit.; oftest om
70 itdenlandske forhold) del af et (politisk)

parti, der i enkelte spørgsmaal indtager ét

særstandpunkt, smst. (de frikonservative var)
mere en Fraktion end et Parti. EHenrichs.
MFJIJ67. Fraktur, en. [frBg'tu'r] flt.

(især i bet. 1) -er. (af lat. fractura, brud;

afi. af frangere, jf. Fragment, Fraktion)

1) (med.) brud paa en knogle; benbrud.
Dog var Guds Haand og Jx)rsyn derved,
at det blev til en simpel fractura, uden

30 Splinder. Luxd.DagbJ.126. Slet Heling af
en Fraktur er et Uheld for Lægen og en
Ulempe for Patienten. KPont.BetsmedJIl.
211. 2) (nu især bogtr., mods. Antikva^ om
en (især i ældre tiders skrifter anvendt) form
af gotisk („dansk'') skrift. UothJ'341.
•Hun skriver skjønt Fr7iCtQi.Eu;.(1914).V.
190. 0ehlJ:rJV.22. »paa Hyttens Mur

|

stod med Fraktur | i Snirkler „Frydens-
borg" Skrevet. Kaalund.22. Selmar?44.jf.:

40 Her staaer jo skrevet med Fractur-Bog-
staver: Dette skal være Tro\^ Holb.Ul.
IIA. VSO.

OP fra-kobe, r. [-ikø'bs] vbs. -else

(Biehl.Cerv.LFJ.304). (ænyd. d. s.; næsten
kun refi.; nu sj.) skaffe fri for (noget)
ved betaling, (han maa) ved store Penge-
Summer . . søge at frakiøbe sig Straffen.
smstJ.09. man tilkjøbte sig Syndsforla-
delse og frakjøbte sig den hellige Faders

50 Forbandelse. PredaW. ir. ^5. Q overf. (det

paaicenkte, censurfri blad) kunde overdra-

fes Vaisenhuusbogtrykkeriet, deels, som
kadesløsholdelse for sit ved Branden lidte

Tab, deels og for at frakiøbe Nationen de
ellers befrygtelige nye Udgaver af . . over-
troiske Skrifter, ved hvis Gienoplæggelse
det ellers . . vil byde vore Dages Oplys-
ning Spidsen. Bahb.TilskJ797.445. Ved be-
standigt at dadle, begribe vel slige Men-

60 nesker . . at man seer Misundelsen , der
ligger paa Bunden . . Ved af og til at
rose og hæve en lille Rolle til Siyerne,
er det ligesom de frakjøbe sig denne Mis-
tanke. PruB^eiZ).j:<Xit?J.5^9. -lands, adj.

[l.i] [-|lan('s] ^ om vind, strøm: som har
retning bort fra land (jf. paalandsj. Vin-
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den er fralands. D&H. || især i faste forb.

som: fralands slag, slag bort fra land (un-
der krydsning). Larsen, fralands strøm,
udadgaaende strøm. smst. fralands vind
(oftest skrevet som ssg.: Fralandsvindj,

vind, som blæser fra land ud over vandet;
landvind. Planternes Uddunstninger kunne
med fralands Vind bemærkes i flere Mi-
les AfstsLnå. PMøll.II.43. Det var Fralands-

Trods min egen si^re Ro. PalM.Vn.299.
-lodde, V. [-|l(o5'8] vbs. -ning. fraskille

noget, der er loddet fast til noget andet, ved
at smelte loddemetallet. TeknMarO.47. CP

-lokke, V. vbs. -else (VSO. MO.). I) (nu
næppe br.) bringe til at forlade ell. opgive
noget ved lokkemidler, urigtige foregivender
olgn.; lokke bort. Hun havde gierne blevet
hos sin Mand, dersom andre ikke havde

vind, saa naar Bølgerne gik ind mod Land, lo faaet hende fralokket. FSO. 2) (1. br.) d. s. s.

røg det af Ksivameiie.JakKnu.Q.46. bil

ledl.: Bahb.E.V.380. -ligg^ende, part. adj.

[8.3] (Jf. afliggende; nu sj.) 1) m. en adv.-

bestemmelse : som ligger i en vis afstand (fra
et punkt), i vidt ifraliggende Lande. Kom
Grønneg.11.191. (hun) har saa skarpt et

Syn at hun og under Jorden kand see og
opdage Vandet, i hvor dybt det er tvsi-

Mggenåe. LTid.1725.819. Fremmede, som

-liste. Mellem . . Iver Axelsen og , . Steen
Sture reisede sig U-venskab formedelst
Finland, som Iver Axelsen blev fralokket.
Holb.DH.I.?61. Disse Penge fik han fra-

lokket Faderen.MO.
II overf., m. tings-subj.:

fremkalde uvilkaarligt ; aftvinge. Dødens
Kval fralokkede hende ikke et eneste Suk.
Bang.Udv.74. f -lakke, v. -ede ell. -te.

vbs. -else ( VSO.). {ænyd. d. s.) skille fra noget
han fra de længst fraliggende Lande har 20 andet ved et lukke, fralukke Lammene fra

mdhvLdet.Jacobi.Skr.72. De oplyste Vin-
duer i det noget fraliggende Vaanings-
hus syntes . . blodrøde. Goldschm.V.lS.

\\

især i forb. langt fraliggende, hankom-
mer fra et langt fraliggende Land. IKg.
8.41. Holb.Berg.63. At begive sig til an-
dre langt fraliggende Steder, maaskee til

Cap og Ostmdien. Heib.Pros.IV.340. Gold-
8chm.VlI.106. t om folkeslag ell. (sjældnere)

Faarene. VSO.
||

overf. : udelukke fra. (min)
Fattigdom hafde fralugt mig saadan Om-
giengelse og Erfarenhed med Folck af

Stand. Æreboe.78. -lyve, v. [-ily'va] (nu
næppe br.) 1) bedrage for noget ved løgn-

agtige foregivender. vAph.(1764). \\ overf.

(de) tillyve sig selv (barndommens) Over-
spændthed, og fralyve Barndommen dens
Virkelighed, ^ierfc. ri7. 52i. 2) refl.: lyve

enkeltpersoner: som bor, lever langt borte. 30 sig fra noget. *Jeg mig Aa.r ei vil fralyve;
\

Tyrker, Persianer, Indianer eller andre
langt fraliggende Folk. Holb.Ep.III.131.
Mall.SgH.163. de Utjenstdygtige (tager

han) i Øiesyn, saafremt de ej ere meget
langt fraliggende (334 : fraværendej. MR.
1790.347. 2) som ligger fjernt ell. afsides i

forhold til andre steder; fjerntliggende; af-
sides(liggende), at befare fraliggende Sta-
ters Egne. Mall.SA.6. (de bragte) Maria til-

sengs i et fraliggende Gjæsteværelse. Gylb.

Vin.195. de havde valgt dette fraliggende
Herberg, for at være uforstyrrede. CBernh.
IV.314. ADJørg. 11.349.

\\ f om folkeslag.

At kiende fraliggende Folks Sæder. Wand.
(MO.). -ligsten-hed, en. 1) (nu næppe
br.) til -liggende 1: afstand (1). vAph.
(1759). (Færøernes) lange Fraliggenhed
fra I>a.nm.a.rk. Mall.SgH.227. Milepæle ..

bør vise en Kiøbsteds Fraliggenhed fra

Jeg ei de halvtredsindstyve
| End har

fyldt. NKBred.Hex.37. -lægg^e, v. vbs. (I
br.)-tls6 (vAph.(1759). MO.). {ænyd. d. s. i

bet. l.j) 1) (egl.: lægge fra sig, lægge bort,

jf. aflægge^ fjerne; ophæve; afskaffe.
1.1) t trans. Johan Sobieski . . begyndte
sin Regiering med at fralægge den Pol-
ske Krone den Haanhed af den aarlige

Skat (til) den Tyrkiske Sultan. L Tid./ 7^6.

40 531. 1.2) (især 03^ refl.: afvise (en beskyld-

ning) som uberettiget; nægte at være skyldig

i (noget, man anklages for). Benegtelsis
Eed maa af Dommeren paaleggis, naar .

.

vis Formodning er, at den Sigtede er skyl-

dig, og derfor efter Lov og Ret bør Sagen
ved sin egen Eed sig at fralegge, paa det
at hånd for videre Tiltale sig kand befrie.

DL.1—14—6. »Mindst drømte jeg . . at I

mig skulde nøde | Til at fralegge mig
den anden. Forordn.^Vu 2795.^20. VSO. MO. 50 en saadan nedrig Brøde.Wess.37. ved Ee
2) (nu sj.) til -liggende 2: fjernhed; stor

afstand; afsides beliggenhed. Danmark (kun-
de) formedelst Fraliggenheden (ikke kom-
me Island og Færøerne) til Hielp. Wand.
Mindesm.T.4l4. Ankerpladsens Fraliggen-
hed medførte, at han ei kunde være til-

stede med Batteriet i samme Øieblik Over-
gaugen forsøgtes. GSKrig64.III.Bilag.73.
i&B. tB -liste, v. (1. br.) opnaa noget

(bør de) fralægge sig at være deelagtige
. . i Giermngea.Forordn.^Vd781.§31. lad

ham fralægge sig det, om han kanl Jeg
har Vidue paa hans Mund. CKMolb.Amb.
51.

II
nu især overf: Heib.Pros.X.ll6. (da)

hine Novellers Forfatter ikke mere lod
sig høre fra, fik jeg . . ikke saa hyppig
Leilighed til at fralægge mig hans Værker
(som jeg blev udlagt som forfatter til). Gi/lb.

(af en) ved list ell. ved at lokke; liste ell. fa (1849).Kl1.187. (jeg) fralægger mig For-
fatterskabet og Medviden af en anonym
Artikel i den Berlingske Tidendes No 108.

Kierk. XIII. 418. jeg fralægger mig et-

hvert ansvar for følgerne af denne beslut-

ning
i t m. flg. (overflødig) nægtelse: Jeg

vil fralægge mig, at jeg ikke er Forfat-

lokke fra; aflokke (2). *Lykken de lod
sig fraliste. Grundto.PS. VI. 284. Bedra-
gere havde fralistet (hende) betydelige
Gaver . . hvilke de selv beholdt. Mynst.
Bispepr.(1850).47. ADJørg.II.28. jf.:'*Jeg
meer og meer fralistes | Ved Folkets
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ter af det Skrift. VSO. 2) f »J^ (Mggt")
bort fra land (jf. aflægge 1). fast ingen
Havn, eller Tilflugts-Sted findes. Landet
byder ikkun en skrækkelig Undergang,
dersom man ikke kan fralægge det^i
Kyat.53. f -lebe, v. [8.i] {ænyd. d. s.) løbe

bort fra. en Soldat der fraløber sin Post
Suhm.1.94. -løber-kniT, en. (sko.) d. s. s.

Afløberkniv. OrdbS.
fram, fram-, se frem, frem-, fram-

me, Frammers, se IH. fremme, Frem-
me rs.

fran, præp. se fra. O fra-narre, v.

[-lUBr'a] (1. br.) d. «.«. -liste. vAph.(1764).
Da han havde faaet ham franarret sine

Penge, beloe han ham oven i Kiøbet FSO.
det er ikke min Attraae at franarre Folk
deres Penge. Kierk.V.49. derfor har jeg
ingen Tilgivelse. Jeg har troet at ære
hende mere ved ikke at franarre hende
en saadan. 8m«<.F2.557. MO.
Franciskaner, en. [frBnsis'ka'nsr]

flt. -e ell. (nu næppe br.) d. s. medlem af den

af Frans fra Assisi stiftede munkeorden;
graabroder. saa vel Dominicaner, som
Franciscaner, have spreedet sig over heele
Verden og . . fordunkled alle andre Or-
dener. Holb. Kh.696. Ottosen. VH.IJ62.
Francæse, en. [frBii'sæ-s(9) ell. m. fr.

udtale] (tidligere ogs. skrevet Francaise,
Francoise, Fransæse. — dial. (i bet. 2)
Fransøs. Feilb.BL.65). flt.-r.(frafr.fraxi-

4}2dse,fem. til adj. franpais, fransk) \) kvin-
de af fransk herkomst. I.l) (nu sj.) i

alm. Prinsessen af Tarante, en indfød
FT&ntzese.CPBothe.MQ.II.242. OeU.Er.IV.
286. Meyer. 1.2) (gldgs.) franskfødt guver-
nante, der lærer børn at tale fransk; ogs.:

lærerinde i fransk for børn. veed hun
ingen Franzoise at recommendere mig til

Frøikenen, jeg vilde at hun skulle lære
Fransøsk. Holb. Kandst. I V. 9. GyW. XI. 83.

Nystrøm.K0.185. 2) {af fr. (contre)danse
franpaise; dans.) dans stammende fra Fran-
krig, egl. om en kontradans i •/» takt, senere

om en (nu lidet anv.) selskabsdans i 6 ture

i forskellig takt. Hun dandsede Franpaiser
med en Herre fra Kjøbenhavn. Hrr. FJJ7.
312. Francaise . . danses af et lige Antal
Par, der opstilles i . . 6 Linjer l^e over
for hinanden. PaulPet.Dans.t3.
fra-neden, adv. se neden.
Frangre, en. (ogs. Pranje. ME.180l.112.

Fraide. MR.1821.37). flt. -r. {ænyd. franser,

frenser, flt.; (gennem ty. franse eti. holl. fran-

je^ fra fr. frange; sa. ord som Frynse; nu
næppe br., jf. dogjy. frons. Feilb. (u. frynse^)
især i flt., om traade af metal, uld olgn.

hængende ned fra en (be3ætnings)kant og
anv. som pynt; frynse, (liget blev) lagt i

een med sort Fløyel overtrokken Kaste,
der var sterk besat med Sølv-Snorer og
Fra.nmeT.CPBothe.MQ.1.166. Fraigniers paa
. . Epauletter. MB.1816.360. Meyer, (sj.) i

ent. t koU. anv.: en Epaulet med Frang.
MB.1794.676.

I. Frank, en. [frBnV] (vulg. Franks, se

AarbJ919.6). flt. d. s!eU. -s eU. f -er. {ænyd.
francker, flt. (HMogens. Da.FoUctbøgerlV.
(1919).131); fra fr. franc, substantivering

af oldfr. franc (se u. Fransos^) betegneUe

for en fransk (sølv)mønt af noget forsk,

værdi (se Sal.*VIII.631), nu især om den
1795 vndførte mønt(enhed) å 100 centimer.

den sidste Pariser Edition koster 200 Fran-

io ker. LTidJ729.444. Jeg forlanger . . 15—
16000 Fr&nker. Hauch. VII. 61. (middagen)
kostede en Formue, hver Pandekage stod
ham i tre Francs. PL«inn.S(T.8^.

II. Frank, en. se Franker.
III. frank, adj. [bvn'g] intk. og adv. -t

eU. (sj.) d. 8. (IngMM.117. CEwÆ.VIII.
56). (ænyd. d. s.; gennem ty. frank fra fr.

franc (jf. u. Fransos^; opr. sa. ord som H.
frak og Franker) 1) (især Q}) hvis frihed

åo ikke er indskrænket ved tvang, regler olgn.;

fuldstændig fri; ogs. (i videre anv.): lige-

frem af vcesen; frejdig; frimodig; kæk.
den afvigende, eller uregelrætte, franke
og figurlige Ordp!Lsning.Høysg£.Aa6 ". 'en
vældig Eeg, | Hvis Top saa frank mod
Himlen steeg. Winth.V.9o. Hun var frank
og livlig, lige til „Damen" kom . . saa
blev hun tvungen og tavs. Goldschm.III.
382. En frank Kærlighed til Livet, en Ved-

30 kenden sig sin naturlige Menneskelighed
hører med til den ny „Humanitas". VVed.
BFJ212. "franke Møer.AxJuel.FB.75. | især
(ogs.italespr.)fTa.nk. og fri, fri og frank
(sj. frejdig og freink. PlougJJ221. frels og
fTxak..ÉlaumSib.l87). 'hånd, som nyligen
i Galgen skulde viftet,

| Kund' nu gaa fri

og frank hos Kongen ind og ud. Kyhn.
PE.68. Til en Kæmpe føer og rank | Var
den (o: brynjen) giort . . | Tu en Herre

40 fri og frank. Oehl.L.I.113. 'Sverrigs Land
er nu frank og fri. Ing.DM.117. han kunde
gjøre en stor Lykke i Giftermaal . . der-
som han havde været fri og frank. Gylb.
VII.10. jeg gav Dig (mit hjerte) frit og
frankt Drachm.E0.294. 2) (nu sj.) som er
fritaget for afgifter olgn.; fri for økonomiske
forpligtelser ; gældfri; om ting : som der ikke
skal svares afgifter af ell. betaling for. Sorø
Saml.III.169. Bønderne, som tilforne ejede

so deres Jorde frie og franke. Holb.DH.II.
308. LTid.1724.714.
Franker, en. ['frnii'gar] (ogs., især i bet.

3: Frank [frBixV] Ky%n.PE.73. Bich.Dethel-
liqeLand.(l°870).174. (sj.) Franke: Grundtv.
tfdv.VI.678). flt.d.s.eil.(sj.;ibet.S)-e (Sal.

XI.860). iglda. frankæ(r), flt. (GldaKrøn.
36.37), oldn. frakkar, flt., ty. franke, lat. (3.
aarh.) franci, flt.; egl. sa. ord som Hl. frank
(jf.JohsSteenstr.MK.lll)) 1) (især arkais.

60 ell. hist.) oftest i flt., som narm paa en ger-
mansk stamme i Binegnene; især om den
del af denne, der i 5.—6. aarh. erobrede
Frankrig; ogs. i videre anv. om den franske
nation i middelalderen. HolbJntr.1.357. Fran-
ker og Itongobzråer. Grundtv. Udr. VI.667.
Syd for Kanalen raadede (i 7.-8. aarh.)

T. Rentrykt >/t 192S 74
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Frankerne. Kærnen i deres Rige var det
egentlige Frankerland ved (Rinen og) det
nordøstlige af det nuværende Frankrig.
OUosen.VH.1.73. || 6esf. /". franken i A:oW.

anv. *Frankens mgG.JH.Smidth.Poes. 45.

*Mens Franken (o : de lærde i Paris) læste
Nat og Dag

|
Med Platos Bog i Hænder,

|

De Danske sloge djærve Slag
|
Iblandt de

grimme Yender. PMøll.L35. 2) (især anv.
t revolutionstiden, jf. ty. irsaike; nu næppe
br.) ofte i best. f. flt, om den franske nation
(i nutiden), franskmændene, hverken de
gamle Græker eller de nyere Franker (be-

skyldes) for Videnskabers Foragtere. iV^Tre-

8chow.(Rahb.Min,l?8?.III.22). Det er . .

vanskeligt (at) giøre sig forstaaelig for
en Franke, endnu vanskeligere for en
FTank\nde.JBagges.L.II.149. Hos Frankerne
er det for Tiden en Grundlov, at Roya-
lisme skal evig være forbandet fra deres
GTænåseT.Balle.Bib.I.dl. smst.28. 3) (jf.
tyrk. firenki, europæere) betegnelse (vist op-
staaet paa korstogenes tid) i orienten for
europæerne, især vesteuropæerne (jf.
frankisk 2). (postryttere i Kina maa) ikke
nøde nogen Frank eller Christen til sligt

Hestebytte. ij^7m.PÆ?.75. kun en Franker
traf jeg paa (i Syra), det var en Russer,
der strax spurgte mig, hvad jeg vilde i

dette fordømte Land (o: Grækenland). EC
And.SS.VII.l?9. halvnøgne Negerdrenge .

.

tilslørede tyrkiske Kvinder . . et Par hvid-
hatteåeFTaxikeT.Rich.DethelligeLand.(1870).
49. FrPoulsen.Bejser og Rids.(1920).103.
frankere, v. [fr^ix'ke'ra] -ede ell. (sj.)

-te (Moth.F342). v^s. -ing (s. d.). {af ital.

francare; jf. franko; post) frigøre post-
sager ved forudbetaling ell. (nu:) ved paa-
klæbede frimærker. *(hun) sagde, Vater,
skal man dette Brev franckere ? Holb.Paars.
268. *for at spare

i
Dig den uhyre Porto

(da
I
Man ei frankere kan herfra). J5a^^es.

V.523. han (gik) ind til en Kjøbmand for

at faae sit Brev frankeret. Svenden . . satte

Frimærket fast. Gjel.GD.12. Tilsk.l920.II.

228. Frankering, en. (post.) vbs. til

frankere; ogs. konkr., om portoen, der er-

lægges. Eage.^958. Posten skulde have tre

Øre for hvert Brev, han bragte — foruden
Frankeringen. CEtc.F.114.
frankisk, adj. ['fpix'kis^'] (a/'Franker,

jf. oldn. frakkneskr, fy.°frånkisch, mlat. fran-

ciscus) 1) (især arkais. ell. hist.) adj. til Fran-
ker 1. den Franckiske Kreds (o: Franken).
Holb.Anh.2. frankisk (o: oldfransk) KuUvlt.
Ottosen.YH.1.74. de frankiske kejsere

i
de

frankiske (o: mellemtyske) dialekter
| ||

t

substantivisk anv., om sproget, krydsninger
af egenlig hollandsk (frankisk) med neder-
tysk og Msisk. SandfeldJens.S.218. 2) (sj.)

til Franker 3: (vest)europæisk. Grundtv.
Udv.VII.26T.

II
(som gengivelse af lingua

franca) om det blandingssprog (hvis hoved-
bestanddel er fordærvet italiensk), der benyt-

tes som omgangssprog i kvanten ml. euro-

pæere og indfødte. vAph.(l?72).I.538.

franko, adj. ell. adv. ['frBiiko] {af ital.

(porto) franco, fri (befordring) ; sa. ord som
III. frank; især post. ell.jærnb.) 1) i substan-
tivisk anv.: mærke (især: ordet franko
skrevet) paa forsendelser som tegn paa^
at portoen er forudbetalt. Moth.F342.
*jeg saae paa samme Brev

|
Eet Franca

maMet.Eotb.Paars.268. sa.Tyb.1.4. I Ru-
brikken „Afsenderens Frankaturpaateg-

10 ning" skrives Ordet „Franko", naar hele
Fragten ønskes betalt af ham. DSB.Gods-
regl.7. SaUYIIl.640. \\ om forudbetalt
porto. Franko udgør 72 QvQ.Sal.Y1.1024.
2) som adv.: portofrit. LTid.1723.408.
bogen sendes Dem gratis og franko

i

Fransfas, subst. [fr^nsifu-'s] (vel egl.

ssg. af propr. Frans og "adj. fus) ^ gam-
meldags kortspil med trumf, der spilles af
to personer. Blich.III.479. „Hør, spiller hun

20 Piquet?" — „Ja, og Fransfus med. Og i

at lægge Patience har hun ikke sin Lige."
iQh.L7'77. Frantsfus er et Tomandsspil

med Trumf, og som spilles med 32 Kaart
fra Esset til Syven. Spillebog.(1900). 103.
Feilb.

1. Fransk, en. [fren's^] best. f. -en
[ifrBnsg(8)n] flt. -e; best.y. mangler i flt. (jf..

ae franske u. III. fransk l.i^. (ænyd. d. s.;

af III. fransk ; jf. ænyd. franser, fsv. fran-

30 skar, flt, franskmænd, mht.iianze; nu sj.)

person af fransk nationalitet ; franskmand^
(jf. Fransker, Fransos i), nu kand hverken
Dansk eller Fransk forstaa \er.Eolb.Jean.
1.3. Den som forestoed paa de Tider Hos-
pitalet var en Fransk, ved Navn Gerard.
LTid.1727.591. »Franske! Højmodige Fran-
ske . .

I

atter I skal udi Aaget gaa. PA
Eeib.US.597. nu oftest i best. /".fransken,.
især koll.: de franske. Eeib.Poet.VII.224.

40 *jeg i Franskens Poesie
|
Saa ofte rhyth-

misk Tact og Klang har fundet. Erz.D.
111.163. Saaby.' 9. II. Fransk, et ell.

(især i best. f.) en. [fren's^] (f Fransket
skrevet udi Franske. °Reenb.Æ. 3.; jf.ll.
Danske), uden flt. 1) (jf. glda. a franz
(Brandt.RD.I.151), fsv. a franz, paa fransk^

samt oldn. or fr^nzku, fra fransk; af IIL
fransk, jf. II. Dansk 1) det franske sprog.
Jeg maae lave mig til. Det heeder .

.

50 FaaFTansk:A\\ons.Holb.Tyb.II.2. de fleste

. . læse heller Pølse-Snak paa Fransk end
de grundigste Skrifter paa deres Moders
Ma^. sa.Ep.V.2. *Det første Tydsk og det
første Fransk

|
Jeg lærte saamæn dog ved

ham (o: en hund). Winth.IV.97. Snakkede
han fransk til min Datter ? — Saa var det
vist noget — Gør en Grimace. Drac^w.
VII.153. skoleembedseksamen med fransk

som hovedfag
j
bogen er oversat fra fransk

i

60 II
(gldgs.) i best. f. Hun siunger en hob

Tydske og Franske Viiser og pronuncerer
Fransken, ligesom dend skrives.EolbXars.
11.13. Den ryggesløse eller forlorne Søn.
Comoedie i fem Acter. Oversat af Fran-
sken efter Msr. Voltaires L'Enfant Pro-
digue. Luxd.FS.l. Fransken blev Hofsprog.



1173 fransk fransk 1174

Brandes.X.576. 2) (jf. HI. fransk 1jj om
fransk skik og brug; i /brft. paa fransk,
mod Aftenen spille de Allomber hos en
Maitresse, det er paa sin Fransk (o: efter

fransk mode)SSolhJeanJ.l. spise paa fransk I

være klædt paa fransk
j
S&B. D&H. nu

iscer i talem. klæde sig paa fransk og
fryse paa dansk, følge fremmed skik, der

ikke svarer til de hjemlige forhold. Høysg.
8.128. Tode.VI.47. Feilb.

III. fransk, adj. [hvn'sg] intk. d. s. ell.

(nu kun dial.) -t (PAEeib.US.328. jf.Kort.
161. Esp.§146). gradbøjn. (sj.) -ere, -est

(se u. bet. 1^). {ænyd. frans(k); vel omdan-
net af fransøsk ell. dannet af Franker,
Frankrig t lighed m. HI. dansk, tysk o«r.;

jf. I. og II. Fransk) adj. til Frankrig, Fransk-
mand.

1) om hvad der stammer fra, hører til,

stret m. underlægning af traade ml. kontu-

rerne Crwotls.Fladsyning^" tyk syning. Schand.
UM.114. SaUVlII.786. jf.: Katinka bro-
derede „fransk" eller læste. Bang.SEJ85.

J
fransk brændevin, se Brændevin. ||

ransk brød, se Franskbrød. |i fransk
bøf, se a. Bøf 1. H fransk dukke, (for-

æld.) dukke, pyntet efter sidste mode, der

udsendtes fra de franske modemagasiner før

to modejournalernes tid (jf. Mode-, Pynte-
dukke;. SaUVIII.786. H fransk glas,
tykt, blæst vinduesglas (mods. støbt spejlglas).

OrdbS. 1 1 fransk græs, farvereseda, farve-

vav, Seseda luteola L. C Varg. Farve-Bog.
(1773).52. I fransk guld (ell. (nu sj.)

Franskguld. Hallager. 338). i. (iscer bogb.)

en slags legeret (selvblandet) bladguld.
OpfB.UII.230. 2. (fagl.) legering af kobber

med zink; uægte guld; tombak. Wagn.Tekn.
vedkommer Frankrig, t.i) t olm. en Fransk 20 14. SaUVIIl.793. | fransk havestil, be-

tegnelse for den i 17. aarh. fra Frankrig
kommende havestil, der udmærker sig ved stt

stiliserede og symmetriske præg. OpfB.^III.
6^. B fransk hvidt, (fagl.) fint stemmet tal-

kum anv. til pudder olgn. VareL.*247.
||

fransk hæl, franske kartofler, se u.

Hæl, Kartoffel. H fransk laas. 1. (smed.)

laas med to sikkerhedsindretninger, en fast-

staaende („besætning") og en bevægelig („tiU

Den 30 holder"). OpfB.UIJL92. Sal.XlJ298. 2. (jfor-

æld.) en flintlaas paa et gevær; batterilaas.

0pfB.''II.112. I fransk lilje, se Lilje,

franske nathuer, se Nathue. H fransk
rødt CeM.Franskrødt. Sal.*VIII.794), (fagl.)

d.s.s. Engelskrødt. VareL.^247.
fl
fransk

sjal, se Sjal. || fransk skjold, (herald.)

firkantet vaabenskjold, hvis nederste rand er

afrundet og slutter i en spids. PBGrandjean.
Heraldik.(1919).53. I fransk stil, spec.

Kock. HolbJeanJJ.. et franskt Brev. PA
Eeib.VS.328. en danskVise til en fransk Me-
lodie.Eeib.Poet.VlI.237. Bordeaux, Bour-
gogne og Champagne er de bekendteste
Iranske vine

j
den franske republik

\
de

franske revolutioner ! den fransk-tyske
krig

i
fransk Kongo

i || t substantivisk anv.
det franske, især: (jf.det danske u. III.

dansk 3 samt det 9.3; nu 1. br.) det franske
sprog; fransk (II.l). Eøysg.AG.2
unge Indianerinde. Comoedie i een Aet.
Oversat af det Franske. Biehl.(SkuespJII6.
1). Eeib.Poet.VII.223. Han har . . dannet
sin Aand ved Læsningen af franske Ro-
maner . . og ved utaUige Stykker „efter
det Franske«. Tops.I.138. hun (blev) op-
lært i at spiUe paa Luth og blev yderli-

fere perfectioneret i det Franske. JPJae.
.104. de franske, (nu 1. br.) indbyggerne

i Frankrig; franskmændene. Clodion (blev 40 d. s. s. fransk havestil. SaWIII.794. I den
derefter) Koiige over de Franske (o: fran
kerne). Hånd var den første som fait ind
udi GaUien. Eolb.Inir.l.3o8. *De Franske
er en vanartet Slægt. PiLffet6.l7S.605. se

ogs. tt. de 8.S. 1 .2) (jf. u. bet. 2) om hvad der

efterligner frembringelser olgn. fra
Frankrig elLlevevis, sæder og skikke,
der bruges i Frankrig. Den franskeste, den
frieste og den galanteste Opdragelse. £ic.

franske syge, (nu kun foræld.) d. s. s.

Fransoser (2). Tode.ST.II.97. Lemb£hak.X.
144. JVJens.SS.29. |fransksøm, (haand-
arb.) sammenføjning af to stykker tøj, hvor
sammenstikningen paa retten skjules ved hjælp

af en senere stikning paa vrangen. VortEj.
III1.99. H fransk træsko, se u. Træsko.

II
fransk vask (og strygning), rasfe

strygning) af fint tøj fmancfietlinned(og
VI.312. den franske Frihed i Tonen. 5os<r. 50 oZon.;. Schand.TF.II.386. ESkram.AV.84.
SpT.III.14. glimrende Toiletter, glimrende
Uniformer . . franske Handsker og fransk
Konversation. Tops. 1.19. fransk køkken

j

en villa i fransk stil (jf. fransk havestil u.

bet.2)
i II

fransk paa benene olgn., (maa-
ske egl. : „med fodskifte som en fransk danse-

mester", jf. Dansemester 4.i ; vet. , landbr.)

om heste : d. s. s. franskfodet. (hesten er)

en Smule fransk paa Forbenene. BlichJI.
221. AntNiels.FL.1.66. LandbO.II.607.

2) i faste forb. (kun de vigtigste anv. er

medtaget). H fransk artikel, se u. Artikel
2.2.

II
fransk bind, se Franskbind.

||

fransk broderi (^eH. Franskbroderi. For<
EjJULIOS), (haandarb.) broderi, der be-

staar af lige kastesting paa tværs af møn-

jf.: det stivede og fransk strøgne Krave-
indlæg (paa en manchetskjorte). SchandSF.
60 samt: han har Ugget i med Fransk-
vaskerske Larsen i Fruerstræde. Tandr.
K.32. Q fransk vin ^j/. Franskvin^; spec.

i forb. gammel fransk vin, (dial, gldgs.)

et tarveligt vinsurrogat, som tidligere brugtes

ved madlavning og var alni. som drik blandt

smaafolk paa landet. Der var søde Snapse
60 og gi. fransk Vin til Damerne. Drachm.

STL.71. Feilb.(Dania.V.45). AarbFrborg.
1918.84. H fransk visit, (især dagl.) kort

visit (jf. Doktorvisit;. EEansJ'D.7. Bed
ham blive — han kunde være i Stand til

blot at gøre en fransk \isit. Bøgh.III.41.
EBrand.UB.66. jf. (spøg.): *(vi) faar kun

74«
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stundom en fransk Visit | af een af Ti-
dens store Tiiiiker.Bergstedt.III.23.

Fransk-, i ssgr. ['frBn'sg-; i gamle, faste

ssgr. som -brød, -manå: 'frBnsg- ell. (dagl.)

'frens- (jf. Jesp.Fon.502)] ('tidligere ogs. skre-

vet Frans-j. (ænyd. frans-, ty. franz-) af III.

fransk; af de mange ssgr. kan (foruden de

ndf. anførte) nævnes fransk-gal (Brandes.
11.148), -hader (smst.VI.347), -lærer, -sin-

det (Holb.Ep.V.29), -talende, -venlig, -ba-

fjer, en. (nu 1. hr.) hager, som bager fint

rød (hvede-, franskbrød). VSO. MO. „den
fine Bager", eller — som han officielt

kaldtes — Franskbager Nielsen. ChKjerulf.
GU. 20. -bind, et. (ogs. skrevet fransk
bind. VSO.). (bogb.) bind med ryg og hjørner

af chagrin (gedeskind) ell. kalveskind. Halla-
ger.l2o. Aarbog f.Bogvenner.l921.ll. -bro-
deri, et. se fransk broderi «. III. fransk 2.

•bred, et. (f fransk brød. JSneed.II.235).
brød af sigtet hvedemel uden krydderier. Par-
mesan og Schweitzerost, Franskbrød og
Madera. Bagges.L.I.261. et 25øres fransk-
brød

i
maleren gned væggen af med gam-

melt franskbrød
; ||

(spøg.) om et barns bag.

AndNx.PE.III.185.
I. Franske, et. se II. Fransk. II. fran-

ske, V. [ifrsnsga] -ede. {af III. fransk)
I) (jf. III. d°anske 2.2; sj.) i pass. m. reci-

prok bet.: tale fransk. Ei, tael Dansk
. . jeg er lidet oplagt tQ at franskes med
Eder. Hrz.X.167. Larsen. 2) (jf III. fransk
1.2 slutn.; især vet. ell. landbr.) om dyr,

især heste: være franskfodet. (hoppen)
fransker paa højre Yov\iBn.Wied.SK.52.
*(koens) lange tynde Klove de fransker
et Korn. Aakj.SV.1.285. || (spøg.) om men-
nesker. JakKnu.GP.lll. Feilb. \ Fran-
sker, en. [ifrBnsgar] (vel dannet efter

Dansker) franskmand. Grundtv. E. 48.

S Franskeri, et. [frBnsga'ri-] flt. -er.

(af lll. fransk I.2; jf -eri'2.3; nedsæt.) efter-

ligning af daarlige franske manerer
ell. sæder, „er de ikke lykkelige, måske,
og med de yndigste sunde Børn —" „Et
om Året," indskød E. „Et om Året, ja;

heldigvis ingen Franskerier." Rørd.LB.157.

t Fransk-farer, en. (ogs. Frans-.

LEft.l810.98). (jf. Farer 2) skib, der gaar
i fart paa Frankrig. 7 af deres Skibe,
fransk-farere og Nord-farere, skal være
opbragt. Gram.Breve.71. -fodet, adj. [III.

1.2 sltdn.] (vet.) om heste, hvis forhove peger
udad i stedet for ligefrem; fransk paa be-

nene. SaUVlIL793. -snld, et. se u. III,

fransk 2. G) -hed, en. det at være fransk;
fransk væsen og ejendommelighed; fransk
sindelag og tænkemaade. Den hele Fransk-
hed i dette Yers. Ørst.Br.L149. *klædt i

fransk Habit er jeg sangvinsk i Sind,
|

Og bilder af min Franskhed ei mig lidet

iad.PalM.V.18l. Overfladiskhed som et

af Franskhedens Kendetegn. Brandes.XI.
152. -mand, en. (f Frans-. Helt.Poet.

180. Høysg.S.177). (efter ty. franzmann)
1) person (i ent. næsten kun: mand) affransk

nationalitet. Holh.Kandst.ILl. *en Fransk-
mand dig vU lære,

| Altid glad og mun-
ter være. Wess.223. LCNiels.RB.40. fransk-
mændenes sejr ved Marne

j l| fransk-
manden, (nu sj.) franskmændene. Tyr-
cken eller Frantzmanden. Holb.Kandst.ILl.
Fransk-Manden kalder Qvinde-Kiønnet
Le beau sexe, det smukke Kiøn.Clitau.
PT.Fort.

II
(sj.) om kvinder (jf. Fransk-

10 mandinde/ Tietgen.(1895).13. *Juliette

har slet ingen
|
Sjæl i Barmen, hun er

Franskmand. SopAC/auss.Ar.4. 2) ^ fransk
fartøj (jf. Englænder 2, Finlap 2). han
var hjemmevant ombord paa Hollændere,
Englændere, Franskmænd og Russere.
Buchh.EG.ll7. 3) (jf III. fransk I.2 slutn.;

spøg.) franskfodet hest. Feilb. SandfeldJens.
(SiSprO.Nr.8L54). 4) (jf fransk 2; især
dagl.) om ting, der stammer fra Frankrig

20 ell. er efterligninger af franske frembringel-
ser, jf. Halleby.167.

||
(vulg. ell.jarg.) fransk

artikel; præservativ, -mand-inde, en. (sj.)

fransk kvinde. Bagges.DV.X.404. -rødt,
et. se u. III. fransk 2. -trse, et. (fagl.)

d. s. 8. Fransosenholt. Wagn.Tekn.457.

t -ved, et. d. s. VareL.(1807).L357. -vin,
en. (Ibr.) fransk vin. Etlar.GH.L217. S&B.
(jf. gammel fransk vin u. III. fransk 2:)

Ja, si'er Prins Ferdinand . . Vil du ha' et

30 Glas gammel Franskvin og en Segar,
Kresian? Rist.EB.45.
Fransos, en. [frBn'so?s] Høysg.AG.42.

flt. -er. (ænyd. d. s., fsv. franzoos, franzeis,

oldn. franzeis; gennem mnt. franzos fra
oldfr. frauQois; egl. adj., dannet af oldfr.

franc, fransk, sa. ord som III. frank og Fran-
ker; nu kun dial. ell. foræld.) 1) fransk-
mand (1). Jeg er een Hund i det Franske
Sprog, jeg forstaar det, som een indfødt

40 Francos. KomGrønneg.111.333. en Fransos,
sagde den Lærde . . ja det er nu Moden,
at intet duer uden hvad der er Fransk.
JSneed.L297. vær Tydsker i Tydskland,
Schweitzer i Schweitz, Franzos i Franke-
rig. Bagges.L.1.398. BlichJII.203. Feilb.

jl
fransosen, franskmændene. Frandsosen

haver . . mere qvegsølv i hovedet . . end
Engeismanden. Eeen&.Æ.<9. Men det ser

sort ud for Franzosen! De allierede Mo-
M narker har Fremgang, hvor de kommer I

Leop.TK.l. 2) i flt. (ænyd. d. s.; fra ty.

franzosen, syfilis, egl.: „den franske syge"*,

da sygdommen mentes at staynme fra Frank-
rig ; jf. fransk syge u. III. fransk 2, nylat.

morbus gallicus) syfilis. Holb.Paars.342.

den saa kaldede Maladie Galante, eller

mere reent at tale, Franssoser, ere be-

kiendte Frugter af den omløbende Løs-
agtighed. Ruge.FT.23l. Gud havde jo fra

60 det 16de Aarhundredes Begyndelse slaaet

Evropas Folk med den nye Sygdom „Frant-

soser«. rroeZsL.ZZI.I^S. i^et76.
jj

('vef., /"oræW.;

om de perleformede knuder ved fransoser-

syge (s. d.). LandmB.II.361. Fransose-,
t ssgr. (ogs. Fransosen-, -soser-^. (ænyd. d. s.

;

fra ty. franzosen-) af Fransos 2. -holt,
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et. (fagl.) veddet af pokkenholttræet, Gita-
jacum officinale L., olgn. arter (der tidligere

anvendtes mod syfilis); guajaktræ; pokken-
holt (jf. -træ savit Fransktræ, -ved). Fran -

so s en-: VareL.(1807)JI.323. VareL*625.
-syge, en. (vet, foræld.) form af kvæg-
tuberkulose (perlesyge) med perleformede knu-
der paa bryst- og bughinden, der mentes be-

slægtet med syfilis. Fransoser-: Sal^XVII.
750. t -trKy et. d. s. s. -holt; ogs. om selve

planfen. Fransose-: Moth.Conv.Flll.
Fransosen-: HaveD.(1762).235. Fran-
soser-: vAph.Nath.II.466. Franssese,
L Franses, se Francæse. II. Franses,
se I. Fransosk. I. Fransesk, subsi, [fren-

•sø-'sg] fFransesisk.L Tid.l 728.237.— f Fran-
søs. vAph.(l 759)). {ænyd. af, paa fransos(e)
og fransoske, -søske (ÉMogens.), oldn. fran-
zeis, franzeisa, franziska, mnt. franzo(y)s;

af II. fransøsk; nu næppe br.) d. s. s. II.

Fransk 1. veed hun ingen Franzoise at

recommendere mig til Frøikenen, jeg vilde
at hun skulle lære Fransøsk. Eolb.Kandst.
IV.9. en liden Bog . . skreven paa Fran-
søsk. Tychon.AB.42.

|| i best. f.: fransken.
hun (er ikke) nogen Hexemester i Fran-
søsken. Gylb.XI.64. II. fransesk, adj.

[frBn'sø's^] {ænyd. fransos(k), fransosisk,
fr°ansøsk, j/. fsv. franzeskar, flt., de franske;
gennem mnt. fransos af oldfr. franQois (fem.
francesche^, adj., se Fransos; nu næppe br.)

d. s. s. III. fransk, hånd aad heller en Suppe
koget paa en Skoe-Pind, naar den var til-

lavet af en Fransøsk Koc^.HolbJeanJ.4.
jeg glemmer aldrig forgangen Dag, hvor
lorslyrret hun var med sine Fransøske
Viiser.«o. 798.7.5. KUvenf.BJ.66. ^ jf.lll.
fransk I.2: 'Alting Fransøsk 1 . .

| Den Skik
vi hos de Store seer,

| Vi Smaa vil efter-
følge. Beenb.1.258. (hun) tenkte icke paa
andet end at giøre Hans Frandsen meer
Fransøsk og gall, end hånd var. BolbJean.
Y.5.

fra-oven, adv. se oven.
CJ frappant, adj. [fre'pan'ei, ell. m. fr.

udtale] {fra fr. frappant; egl. præs. part.

af frapper (se frappere^; gldgs.) til frap-
pere 1: som gør (stærkt) indtryk ved stn

usædvanlighed, størrelse, rigtighed osv.; slaa-
ende; træffende; ogs.: forbavsende;
forbløffende, (kejseren) malede jeg til

den frappanteste Liighed. PAEeib.Sk.1.201.
•kan jeg troe, at noget saa Frappant (o:

som at forbyde mig tobak)
|
Er muligt eller

sandt. Eeib. Poet. XI. 84. 'Altid frappante
Ord ham randt i Hu, | Altid forstod han
genial at væie. PalM.IVJ06. KPont.Psy-
chiatrJII.88. CP frappere, v. [frB"pe-'r8]

-ede ell. (sjældnere) -te (Gylb.II.13°6. Hrz.
D.III.185). {fra fr. frapper, egl.: slaa; jf.
frappant) 1) (lidt gldgs.) især om handling,
begivenhed, udtalelse olgn.: tiltrække sig ens
opmæi-ksomhed ved sin usædvanlighed; gøre
et (pludseligt og) stærkt indtryk paa sindet;

virke paafaldende ell. slaaende; ogs.:

forbavse; forbiøffe.LTidJl725.492.Rvsid

der frapperede mig mest (i et engelsk sel'

skab),v!uc et Godaften paa Dansk. Grundtv.E,
85. Han fortalte mig ellers Noget som frap-
peerte mig. Gylb.11.136. hvad der højlig
frapperede, naar man kom nær, var hendea
Ansigtsfarve. Goldschvi.VII.276. Uverdslig-
heden var et Grundtræk, som frapperede
hos h&m. Brandes.(Tilsk.l921.I.145). (sj.) m.
konkr. subj.: flere Huse frappere ved deres

10 smukke mauriske Vinduer hugne i Mar-
moT.ECAnd.XJlJ61.\\ part. fraitpeTende
som adj.: frappant, frapperende Skiøn-
hed.Tode.V.289. det (er) et rent frapperende
Under at lægge Mærke til Bjørnsons .

.

personlige Magt. JVJens.NV.169.
||

part.
frapperet som adj.: slaaet; ogs.: for-
bavset; forbløffet ( iscer i forb. m. over
ell. (nu sj.) af: Kierk.I.405). Jeg blev
frapperet, saa snart jeg havde sat min

20 Fod paa svensk Grund; thi jeg saae strax,

at jeg var i et nyt Ijdind.Beib.Ungd.SO,
Excellencen sad ganske frapperet over
min store Detailkundskab. /?cAac/c.397. 2>
(i restaurations-spr. olgn ) afkøle vin ved
omdrejning af jasken i en kuldeblanding,
den frapperede Champagne skummede i

Glassene. Schand.lJM.241. BMunter.EJ.91,
Fra-raad, et. (sj.) vbs. <i/-raade. EBegtr.

DFJI.119. W -raade, v. [-,rå'a8] -ede
39 ell. (sj.) -te (VSO. SHolst£tefanie.(1902).

263). vbs. (1. br.) -else (LTid.1730.618.
S&B.), jf. Fraraad. {ænyd. d. s.; jf. afraade)
søge at hindre noget ved overtalelser, raad;
raade til at undlade noget; raade fra; m.
obi. og hensobj.: han siger .. at jeg for-
falder til det som jeg haver fraraadet
andre.Bolb.EpJV.76. (jeg) indgik etÆgte-
skab, som du saa hæftigt fraraadede mig.
Gylb.lX.123. (han) fraraadede hende det

40 (o: at løbe) ogsaa i meget bestemte Ord»
Pont.LP.VI1.109. I uden hensobj. man vil
ikke sige, at jeg har reent forkastet og
fraraadt Sekser Vand. Tode.ST.II.8. VSO,
jf.: 'dette Oprørs . . vidt udbredte Rød-
der

I
Fraraade lang Betænkning. Blich.

JohGray.114. O -rane, v. [-ira'na] {ænyd,
d.s., fsv. franråna; iscer højtid.) berøve ved
ran, vold; rane fra. 'Erik Glipping har

}

Fraranet mig min Fæstemø, da hun | Fra
50 Norge reiste. Oehl.XII.103. Kirkens ufor-

tabelige Ret til alt det Krongods, der i

Tidernes Løb var blevet den fraranet og
nu havdes inde af Voldsherrer. Ærandfs,
MB.189. overf. : 'det Ord, som holder ham
i Live,

I
Han frarane vil dets Kraft og

Pris. Grund/u. SS. 7.555. O -re^i^e, r.

[-irai'na] vbs. -else (S&B.) ell. -ing (vAph,
(1764). MC), {jf. afregne; iscer i perf.
part) undlade at medtage i en beregning;

so regne fra; trække fra. Regningerne blefve
meddeelte alle Vedkommende . . til Efter-
siun; Hvilke vel skulde vilde fraregne de
dennem paalagde Skatter og Confributio-
ner. Slange.ChrlV.1164. fraregne omkost-
ninger, procenter

\ alle omkostninger fra-
regnet

I g isasr overf. : i tanken se bort fra.
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enhver forstandig . . Bonde kan (uafvær-
geliffe Uheld fraregnede) arbeide sig frem.
MalZSA^O. Digtekunsten — alle . . Skiøn-
heder fraregnede — har giort en borger-
lig Nytte. Oehl.(1851).XXV.196. *Men, hvad
er Kjærlighed end i mit Hjærte,

|
Naar

jeg fraregner, hvad Øjet har sétl Grundtv.
FS.VII.49. Fraregnet dette . . Tegn paa,
at man var kjed 5 Rejsen . . var man me-
get elskværdig mod hinanden. Tops.II.lS. i'o

-rense, v. [-|rBn's9] vbs. -else (VSO.) ell.

-ning (s.d.). (ænyd. d.s.; 1. br.) m.h.t. ukrudt,

avner olgn.: fraskille ved rensning; rense fra.
Kliden, Avnerne, Klinten maa vel fra-

renses. YSO. At frarense Ukrud og Nel-
der.smsf. MO. -rensning^, en. [-irBn'snei],]

(landbr.) vbs. til-rense; især konkr.: avner olgn.,

der udskilles ved komets rensning ; driftning

(3). YSO. Bek.Nr.246"/»1916.§l. jf.: jeg
strør Ukrudtsfrø og Frarensningssæd 20

ud til Fuglene. KnudPouls.BD.lO. I. C9 -ri-
ve, V. [-iri-'va] vbs. -else (vAph.(1759))
ell. -ning. (ænyd. d. s.; jf. I. afrive) skille

(noget fra noget andet) ved at rive; rive fra.

1) (nu næppe br.) i egl. bet. Seglet er fra-

revet. VSu. Dette Brev meddeelte jeg
Greven, paa Efterskriften nær, som jeg
havde frarevet og tilintetgjort. Jw^.ÆJF.IJJ.
85. MO. 2) (poet., højtid.) fratage, berøve
paa voldsom maade. *Ei JÉrarev jeg, som io

han, skamdierv vor døende Fader
|
Hiin

almægtige Stav, hvormed han Verdener
styrer. JMHertz.(Rahb.LB.I.325). man fra-

rev tilsidst de Vantroe hele det hellige
h&nå. Molb.DB:.II.160. S&B. H overf. Og-
saa denne herlige Digter blev, ligesom
Tullin, os frarevet (o : af døden) i sin ful-

deste Kisift. Bahb.LB.1.556. II. -rive, v.

[-iri'va] (jf. II. afrive; nu næppe br.) fjerne

ved rirming med en rive; rive fra. At fra- 40

rive Græsset fra Kornet. VSO. MO. O -ra-
ve,"«, r-irø-'va] vbs. (1. br.) -else (VSO.).
{ænyd. d. s.) fratage paa røverisk vis; røve

fra. vAph.(1754). Florentinerne (bragte

staden) i yderste Forlegenhed . . og fra-

røvede den ethvert Spor af Uafhængig-
hed. Cantu.IV.566. || især i pass. , dels m.
det, der er gaaet tabt, dels (sjældnere) m.
den, der har mistet noget, som subj. alt mit
Gods blev mig frarøvet. Tob.l.26. en vis 50

Mand reyste . . lenge udenlands for at igien
finde sin eeniste Søn, som var ham fra

røvet Holb.Ul.II.7. I Aftes blev en Dame
frarøvet sin Haandtaske . . Røveren blev
forfulgt og anholdt. P0UV9I919.II.SP.2.
Fras, subst. se Fraads.
Fra-sagn, et. [8.5] {genopt. i slutn. af

17. aarh. fra oldn. frås9gn m. tilknytning til

Sagn) beretning om hvad man har set ell. hørt

(især i forb. w. om ell. (poet., højtid.) gen.: 60

Oehl.Aml.219. Gjel.Br.22). 1) i alm.; nu of-
test (spøg. og m. overgang til bet. 2) : usand-
synlig fortælling; rygte. Moth.S190. (vi har)
hørt deres Tale og Frasagn derom. ESelsk
Skr.VIII.310. (han lod sjælden) nogen Lej-
lighed gaa tabt til at drive sine Uglspil-

streger, om hvilke der gik mange Frasagn
i By og Omegn. Schand.F.252. (en) Officer
i Indien, om hvis Eventyr . . der gik dunkle
og mærkelige Frasagn. KLars.GV.157. 2)
(•^ær foræld, og poet.) fortælling om hvad
der er sket i svunden tid; sagn. Jeg alle

Runer
| Og gamle Frasagn . .

|
Har sand-

sagt dig. Bagges.DV.IV.161. »Fædreslæg-
ters

I
Ældste Frasagn. Oehl.Aml.219. gamle

Frasagn om Høvdinger. Grundtv.Snorre.I.
1. *Du lyver Træll Jeg tror ej dit Fra-
sagn (o : hvad du fortæller om dine forfædre).
Drachm.VS.136. (der gik) Frasagn om at
Forfædrene i en fjærn Tid skulde have
kendt et Dyr der kun havde en Taa paa
hvert Ben og løb som Vinden. JFJe?ts.
Br.231.

I. Frase, en. ['fra-sa] flt. -r. (efter gr.

phråsis, udtryk; jf. F^raseologi, frasere; of-
test i flt; især O) 1) (nu 1. br. og oftest op-
fattet som bet. 2) maade at udtrykke sig paa;
fast vending ell. sætning, man ofte betjener

sig af; talemaade. *(poeten) Oplag haver
giort paa Danske Ord og Phraser,

|
Som

hånd i Orden net og kunstig sette kand.
Holb.Paars.292. at jage efter et zirligt

Sprog og smukke Phraser. PAHeib.E.110.
en Mængde Phraser af Holberg og andre
Digtere. HBDhlp. 1. 208. Bigsdagst.F.1921/
22.4286.4290. 2) tom, højtravende talemaade;
floskel. Det var jo et Fandens eget Sprog
(0: Bosiflengius's); faaer jeg end een saa-

dan Phrase til Livs, kommer jeg til at

kaste min heele Frokost OTp.Holb.LSk.1.6.
Ew.VIII.105. det er egentlig ved Phraser,
at man nu regjerer Verden, Hauch.VI.380.
•Lægerne har nylig indbyrdes kæmpet

|

Med Floskler og Fraser om de sikkreste
Kure. Drachm.D.94. konventionelle Fraser.
ESkram.HV.62. Er det mere end en Frase,
at der i Sorø har været et „Livsvæld",
der har haft og endnu har Betydning i

den danske Kvdtur? VilhAnd.FM.249. jf:
denne Studie af Eckersberg er helt fri

for den Frase, som paa den ene Side gør
(maleren) Davids Fremstilling for let, og
næsten fri for den Lærdom, som paa den
anden Side gør den tung.EHannover.E.
67.

II
uden frase {efter fr. sans phrase,

se Arlaud.464f.; sj.) uden hule floskler; uden
videre omstændigheder. Skagensfiskeren som
uden Frase gaar i RecSiingsbaaden. JF
Jens.Intr.187. 3) (1. br.) J^ musikalsk sæt-
ning; periode (jf. frasere 2). Dandsek.
(1801).7.

II. O fra-se, v. [8.1] «VS0.1802; 1. br.

uden for perf. part.) se bort fra; kun overf.:

undlade at tage i betragtning ; ikke skænke
opmærksomhed. 1) (jf. afse 1) trans, han
seer . . at han verdenshistorisk maa i

sidste Instants frasee den sande Distinc-

tion mellem Godt og Ondt. Kierk.VII.128.

Men dette frase et . . hvad hjalp det ham
da Alt. smst.IV.255. Mai (Maaneden) og
mig udtales, fraseet Toneholdsforskj ellen,

eens. VorUngdom. 1888. 372. fraset korte
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Rejser . . havde han tilbragt det meste af

sin Ungdom paa Helsingørs Skibsbro.
Norman-HansSB.15. 2) (jf. bortse; nu 1. hr.)

mir.; i forb. m. f ra. selv fraset fra Styk-
kets Slethed. PVJac. Breve. 146. Italiens

Emancipation udslettede ogsaa, naar kun
frasees fra enkelte græske Stæder, meget
hurtigen . . Forskjelligheder i Sprog og
Sæder. Sckiem.EF.234.

GJ Frase-helt, en. [1.2] d. s. s. -mager, lo dig al Løgn, og tror.Grundtv.SSJV.26. Fra
Brandes.VI.241.X.o05. GjeLW.91. H) -ma- " ' ~ "^

'

at bringe for vor Throne en (saadan) Fore-
stilling. Monrad. (DaJ'olkehlad.^^h 1846. 84).
2) re^.: erklære, at man opgiver ell. giver

afkald paa noget. 2.1) (nu sj.) sige sig løs

fra al forbindelse med noget; forsage (2).

(den vordende vestalinde) aflægger en Ed,
ganske at frasige sig Omgang med Mand-
kiønnet. Journal for Politi. 1797. IV. 282.
•Naar du bekjender Troens Ord, | Frasiger

f;er, en. Q. 2] person, som ynder at bruge

tingende fraser; floskelmager. Schand.AE.
190. Bode.Dg.63. jf: det politiske Frase-
mager! hos Førerne. Brandes.F.12. Fra-
secklogi, en. [frBseolo'gi-] {af gr. phrase-
ologia; afl. Frase \',jf. Logik; især sprogy.)

(fastslaaet ell. scerlig) maade at vælge sine

ord ell. udtrykke sig paa; (læren om) et

sigelsen og Trosbekjendelsen ved Daaben.
GVHansen.OldkirkeiisNadveroffer.(1895)J25.
2jz) (sj.) m. h. t. beskyldning olgn.: fralæggt
sig. Forresten frasiger jeg mig høitidelig
enhver Hensigt at bestikke . . mine Dom-
mere. Ew.(1914).III. 234. (han) frasagde
sig enhver Tanke paa at ville fortrænge
Kongens Søn. Molb.DH.II.189. 2.3) m. h. t.

rettighed olgn.: opgive (især: ved en formel
sprogs ejendommelige talemaader; 20 erklæring); give afkald paa. Moth£188. der
0^8.; samling af talemaader. Olufs.Ny
OecJ.176. en Bekjendtgjørelse af Kongens
Død, hvori den daværende officielle Frase-
ologi ikke ilde var efterlignet. ScAand.^.
323. HKaarsb.(Tilsk.l921.U.51). frase-
•losisk, adj. [frBseo'lo'gis^,-'lo'ais^] (især

sprogv.) adj. tU t'raseologi. SandfeldJens.
(StSprO.Nr.81.9). i fraseologisk henseende
er fransk et svært sprog

\

for venter jeg at De frasiger Dem al Ret
til hendes Haand. PAE.eib.Sk.IlJi01. »vilde

(han) 1 1 Norge blive, maatte han frasige
|

Sig Krav paa Riget. Oehl.BM.36. smst.43.

*Er du forlovet med Marie? . . Saa maa
vi slaaes . . Og vil du ikke, | Saa frasiig

dig Marie. HrzTVIII.251. (han) havde fra-

sagt sig alle mulige Fomøielser . . fordi
han læste til Examen.l7n^dCriJJJ.i65. Las-

fra-separeret, part. adj. (især emb.) 30 sen.S0.214. (sj.) m. inf. somobj.: jeg kjæm-
som if. separation lever adskilt fra sin ægte

fælle. Fraskilte og fraseparerede Hustruer
. . betragtes som Enker og kunne handle
som myndige med Lavværge. LorX. JJ.

€07. Sal- V111.814.
frasere, v. [frB'se'ra] -ede. vbs. -ing.

{af 1. Frase; jf. eng. phrase, fr. phraser) t)

O (1. br.) udtrykke sig (paa en fastslaaet

ell. særlig maade, ved bestemte talemaader
olgn.). mod enkelte gammeldags Ord . .

skriger til Tider ganske moderne Sprog-
former og Fraseringer ret grelt. BerlTvl.

'y*1919.Aft.6.8p.3. 2) foredrage (læse, ud-
tale) med særlig fremhævelse af enkelte

ord ell. udtryk. Valeria — det var altfor

komisk (o : som navn paa et hus) og indbød
til en pjanket Vits. Han havde hørt Folk
gaa forbi og frasere Navnet med en lyk-

kelig Latter. SMich.T.144. ^ især ^ (jf. I

per med mig selv om at frasige mig at

spille i Morgen Aften. Fru Heib. B. I. 9.

-skille, V. l-isgel'a] -te eU. f -de (GaU.
15(Chr.Vl)). vbs. -else (s. d.) eU. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s., fsv. franskilia, jf. oldn. fråskil-

nadr, -skilning; især i perf. part.) I) (især

m) skille (noget) fra noget andet, hvormed
det har været forenet. 1.1) (nu sj.) om egent-

lig (rumlig) adskillelse t alm. Maaden . .

40 paa hvilken mand forarbeydede dette slags
Papifr . . bestoed . . i at med en spitz

Naal afskiære og fraskille de tynde Hin-
der som sidder ved Papyri Bark. LTid.
1730.474. (det) bliver liggende uopløst til-

bage i den uklare Flydenhed og kan fra-

skilles ved Hielp af et FUtmm. HCLund.
Samler.n.(1804)J58. jf.: Gud . . som mig
fraskUde af min moders Uv, og kaldte mig
formedelst sin naa.åe. Gal.l.l5(Chr.VI). 1.2)

Frase 3^ ; foredrage (et musikstykke) kunst- 50 om geografisk ell. politisk adskillelse, siden
mcessigt med rigtig forstaaelse af den musi-
kalske sætningsbygning, (sangerinden) frase-

rer udmærket og fortæller musikalsk. Poi.

^y*1903.1.sp.6. med den ædleste Tone for-

bandt (Joachim) et fyrigt Temperament .

.

og en rent ideal musikalsk Phrasering. JS

Bergh.M.109.
\ Fra-slde, en. [8.3] [-iSiQa] bagside

af m&nt, medalje olgn.; revers. JapSteenstr.

den Tid var CastiUen fraskilt fra Leon,
og lefvede under sine Førster. Holb.Intr.1.
228. (de skal) ved Afgrøftning eller Hegn
. . ganske fraskille sig fra paagrændsende
Byer.Forordn."/il781.§12. Havet fraskiller
det ene Land fra det andet. VSO. vore fra-

skilte Landsmænd (o : sønderjyderne). Bran-
des.XII.207 (jf. bet. 2). FrasMlte Øer er saa-
danne, der tidligere har hængt sammen

NG.52. -sise, v. [-|Si'(q)3] vbs. -else (LTid. 60 med Fastlandet, men som er blevet skilt

1728.474. MO.). {ænyd. d. s., fsv. fransighisi;

jf. sige fra (u. fra. 8.5), Frasagn samt afsige)

1) (nu næppe br.) fradømme; frakende. Fra-
sige en lAvet.vAph.(1764). Jeg frasiger Dig
Din ATv.BBang.Laura.(1817).73. (grundlo-

ven) frasiger . . Stænderne Beføielse til

derfra, ved at Landets Sænkning eller Ha-
vets Nedbrydning har frembragt et Stræde.
Steensby.Geogr.122. I.3) (1. br.) m. h. t. noget
abstr. (tanker, følelser, ord, forhold osv.) (jf.
it. -skillelig, -skillelse Ij. slutn., 2.i^. (hans)
Tanker ere saa opløftede, saa fraskilte og
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rensede fra alt det sandselige, at der kom-
mer aldrig noget i Betragtning hos ham,
uden alene det som angaaer Forstanden.
JBiehl.(Skuesp. VI.451). jf. : Naar Siælen fra-

skilles fra Legemet. VSO. 1.4) (nu næppe
hr.) om udtagelse ell. udskillelse af enkelte

individer til en særlig anvendelse, i særligt

øjemed, fraskiller (1871: henter fremj og
tager eder smaa qvæg for eders slægter,

og slagter paaske.2Mos.l2.21(Chr.VI). fra-

skiller (i8i .9; udtagerj dog mig baade Bar-
nabas og Saulus til den gierning, som jeg
haver kaldet dem tn.ApG.13.2(Chr.VlJ.
Jeg er ligesom blant alle Mennesker ud-
søgt og fraskilt til idel Vlykke. Robinson.
1.104. 2) ophæve ell. hindre (personers) sam-
kvem med andre. 2.1) f i alm. gaaer ud fra

dem (o: hedningerne), og fraskiller eder
Ci8i9; afsondrer Eder; 1907: udskiller eder
fra dem). 2Cor.6.17(Chr.VI).

||
(bibl.) om

kvinde, som er udelukket fra samkvem med
andre p. gr. af menstruation (jf. u. -skillelse

2.2 slutn.). Fraskilte (1871: Urene Kvinder^
og barsel-qvinder røre ved stykkerne af

deres oifei. Bar.6.28(Chr.VI). 2.2) om op-
hævelse af ægteskab, vil den Vantroe fra-

skille sig, da fraskille han sig (1907: skil-

ler den vantro sig, saa lad ham skille sig^.

lCor.7.15. nu især i part. fraskilt som adj.:

hvis ægteskab er opløst, hvo som tager en
Fraskilt (Chr.Vl: den adskilte; 1907: en.

fraskilt Hustruj tilægte, han bedriver Hoer.
Matth.19.9. velstaaende Ungkarle eller fra-

skilte Mænd. JrXars.3f2Z.i85. Fraskilte og
fraseparerede Hustruer. iot'i.JJ.607. 3) f
om tankevirksomhed: opfatte ulighed (mellem);
skelne (mellem); adskille (4.2). Han anstiller

Betragtninger over sine egne Tanker, un-
dersøger dem, fraskiller det Rigtige og
Urigtige i samme. £asth.(Eahb.LB.1.422).
Disse to Ting ere hinanden saa lignende,
at det er umueligt at fraskille det ene
fra det andet. F(SO. -skillelig:, adj. {ænyd.
d.s. (DGrammat.II.377), jf. oldn. fråskil-

ligr, -skiljanligr; nu næppe br.) til -skille 1:

som kan skilles ell. løsnes fra noget andet.

vAph.(1764). MO. || til -skille 1.8. andre
(præpositioner) ere Fraskillelige, som bru-
ges baade i og uden Sammensættelse.
Bøysg.AG.24. -skillelse, en. [-isgel'alse]

fit.-r (Ruge.FT.276). ('f -skilling. Moth.S304.

flt. -er: KSelskSkr.IX.457). 1) Qp som vbs.:

det at skille(s) fra noget andet ell. andre.

1.1) til -skille 1.
II

(nu sj.) til -skille 1.i.

Kornets igjentagne Kastning, hvorved Fra-
skiUelsen af de lettere og svange Produc-
ter fornemlig bevirkes. ChMourier. Brød.
(1821 ).30. t om amputation: Moth.Conv.F
114. f om sekretion: Nærings Saftens Fra-
€ki\\e\se.Eilsch.Term.l8. vAph.(1759). alle

de Af- og Fraskillinger (ex- & secretiones) i

Legemet, som udfordre en mild og roe-
lig Tilstand i Safterne .. hemmes. KSelsk
Skr.JX.457. || til -skille 1.2. ved Norges
Fraskillelse (er) Embedernes Antal for-

mindsket. Mynst.BlS.II.265.
|| (1. br.) til

-skille 1.3; fiudtr. fraskillelses vand,
(bibl.) vand som skiller fra, renser fra synd.
fraskillelses vand (1871 : Renselses-Vand^,
det er syndevand. 4Mos.l9.9(Chr.VI). 1.2)

til -skUle 2. H f til -skille 2.i. Suhm.L
115. (han skulde) ved Fraskilleisen uden-
for hendes Bopæl trykke et Kys paa hen-
des Haand. Bhch.IV.147. om (adskillelse ved)
døden: Da han mærkede, at hans Fraskil-

le lelse var nær, forordnede han sin Begra-
velse. iTt<l.i 745. 786. VSO.

II
(sj.) til -skille

2.2. Fraskillelse af Ægtefolk. S&B. 2) f til-

standen at være skilt fra noget andet ell.

andre. 2.1) til -skille 1, spec. 1.3. Eøysg.AG.
168. 2.2) til -skille 2.i. Efter hele sexten
Aars Fraskillelse . . saa omsider velkom-
men igien, min Mand. Pram.(Rahb.LB.IL
447). Rahb.E.IV.312.

\\
(bibl.) om en kvin-

des udskillelse fra samkvem med andre under
20 menstruationen, naar (blodet) flyder over

hendes fraskillelses dage. 3Mos.l5.25(Chr.
VI). smst.26. 3) f (bibl.) konkr.: fraskilt

del; (særlig) afdeling; distrikt. Ruben
blev i sine iiaskil\e]seT.Dom.5.16(Chr.Vl).
-skrive, v. [-|Sgri'va] vbs. -else (Eolb.NF.
(1728)J.255. MO.) ell. -ning (VSO.). {ænyd.
d. s.) 1) egl.: erklære skriftlig ell. give skrift-

lig udtryk for, at nogen ikke har ret til noget
ell. bør miste noget. 1.1) tP m. obj. og hens-

30 o&/.'; kun overf.: fradømme; frakende. *Vort
Kjøn man ei . . | Fraskrive tør Forstan-
den. TM/Zm.J.67. (Renan) fraskrev Tyskerne
som Folk enhver Retsidé. Brandes.VII.16.
1.2) T m. h. t. fordring olgn.: opføre som
ugyldig; fraregne i regnskabet; afskrive (2).

Betal mod denne Check til (hr. N. N.) eller

Ordre Kroner ... og fraskriv denne Sum
paa Bankbog No Eage.*679. 2) O refl.:

(skriftlig) give afkald (paa rettighed olgn.);

40 frasige sig. *hans svenske Majestæt
|
Fra-

skriver sig al Toldfrihed i Sundet. Oehl.T.

254. CPalM.0.474. e.br.
\\ (jf tilskrive; i

videre anv.: fralægge sig (en beskyldning

olgn.). den anklagede fraskrev sig enhver
andel i tyveriet

i
-skrsekke, v. vbs. -else

(VSO.). (sj., nu næppe br.) skræmme (fra);

afskrække (1). *(syndens) Storhed har . .
|

Mig tvungen at gaae af Plutonis mørcke
Boelig,

I

For at fraskræcke dig fra din
soHævngierighed. iZoifc.Jtfei.iF.-8. VSO.

\\

præs. part. som adj. visse bizarre, fra-

skrækkende, truende, bidske Træk. Ew.
VIII.102. -skyde, v. [-isgy-'fla] vbs. -ning.

(i talespr. skyde fra, bort; jf. afskyde) 1)

skubbe (sig) bort. 1.1) [8.i] intr.: skubbe sig

bort fra et sted; kun (vet.) som vbs., om he-

stens maade at sætte fra paa under bevæ-

felse. Ved Fraskydningen udsættes især
lagtaaens Bøjesener og Hasens Knogler

60 for Overanstrengelse. LandmB.II.22. 1.2)

[8.4] (især i perf. part; 1. br.) fjerne ved skub

ell. stød; skyde bort (jf. afskyde 2). den (fra
bordet) fraskudte Stol. CBernh. NF. I. 79,

Slaaen var fraskudt. MO. || f d. s. s. -støde

(l.i). udi Solen (er der) baade en til sig

trekkende og fraskydende Kraft (vis een-
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tripeta & vis centrifaga). nolb.Ep.1.232.

2) [8^] (cenyd. fra skøtt (DaVigerMrJil.6);
iscer i perf. part.; L br.) fjerne ell. berøve ved
gkud med skydevaaben (jf. afskyde 1). (de
var) ælendigen tilredde. Arme og Bene tra-

skndte.Slange.ChrlVJSéO. MO. -skære,
V. [-|Sgæ'ra] {ænyd. d. «,; 1. br.) fraskiUe eU.

fjerne ved at skære eU. klippe; afsketre (1).

det første Ark (kan) fraskiæres af Bin-
det, og lefveres i Trykkeriet til at sætte
efter. Gram.Breve.71. MO.

||
(nu sj.) overf.

Slange. ChrlV. 132 (se u. -sondre^, fleere
af Midlerne til Opretholdelsen (af Sorø
Akademi var) blevne fraskaame og an-
derledes anvendte. MaU.SA. 9. -slaa, v.

(ænyd. d. s. i bet. 1 og 2) 1) f skille fra (no-
get) ved slag (sml. afslaa i); (jf. bet. 2) m.
obj. og hentobj. : siden blev hånd Præst, og
Aar ^7 Pave, i hvilken Værdighed ham
Hovedet blev fraslagen. iTtdJ 7^5.68^. 2)

t berøve (en noget) ved slag ell. hug; dræbe;
fælde. Rohberg . . hvor de Danske afviiste

et Regiment Ryttere . . og dennem 300
Mand fTas\oge.Slange.ChrIV.555. 3) J, m.
h. t. sejl: løsne (og nedtage) fra raaen (jf.
beslaa 2). Naar Sejlene ere tørre, fraslaaes
de, og leveres strax, om Lejlighed gives,
paa Sejl-LoftetiSøA-»-i>s.4/i 7o2).§677. Wolfh.
Mar0.330. (D -snakke, v. (jf. afsnakke
1; 1. br.) lokke fra (en) ved snak ell. over-

talelse. vAphj(1764). Den Bog fik han mig
frasnakket. FSO. MO. jf.: Hensigten (i

Grundtvigs Brage-Snak) er at frarøve eUer
frasnakke den latinske Dannelse dens Pal-
ladium, „den græske Mytologi" ved at

fremstille de græske og nordiske Myter
.. paa samme 'Lm\e.VilhAndXittJII.202.
-snise, r. [-'sni'qa] (ænyd. d.s.: nu sj.,

jf. MO.) 1) d.s. s. -liste. Det skriftlige Be-
viis for Pengene fik han mig frasneget.
VSO. er der nogen, jeg har frasneget
noget, giver jeg det nrefold igjen. i«c.
19.8(SkatBørd.). 2) reft.: (søge at) liste sig

bort; kun overf.: (søge at) unddrage sig (en
forpligtelse olgn.). Dit Løfte kan du ikke
frasnige dig. VSO. f -sondre, r. (jf. af-

sondre og ty. absondern) (ud)skille ell. ude-
lukke fra. de som det ikke viUe giøre,

skulle ansees for u-rolige Hoveder, og
som u-nyttige Lemmer blive Riget fra-

skaaren og frasondrede. S/an^f.C%riTJ3<2.
-sprække, v. 1) [8j] (dial.) løme sig

(pludseligt); springe fra. Feilb. 2) [8.4] f
løsne (noget) fra noget andet m. en kniv olgn.;

gpratte fra. Ærmerne . . maa først fra-

sprækkes. VSO. -spaende, v. [-jSbæn'a]

vbs.(sj.) -ing (vAph.(lT64)). (ænyd. d. s.; i

talespr. spænde fra; oftest i perf. part.) m.
h. t. trækdyr: løse fra køretøjet (ell. seletøjet);

spænde fra. vAph.(1759). Kanonerne vend-
tes og Hestene fraspænåtes. Blich.(1846).
IV.59. (han) havde faaet fraspændt (o:

plovspandet). PontJ'J.44. (han) kjørte de
fraspændte Heste ned til Stalddøren forat

tage Tøjet af dem. JafcZhtt.GrP.85. | i perf.
part., om køretøj: som trækdyrene er blevet

spændt fra. VSO. Det var næsten ikke til at
sno sig frem for Heste og fraspændte Køre-
tøjer. ^r>dA'xJ'£J.25i. jf: (han) skottede
hen til Enspændervognen med de fraspænd-
te SkagleT.Schand.TF.lJ77. | (sj.)part. fra-
spændt som adj. i overf. anv. (jf. u. af-

spænde 2.2j. mindebilleder . . ita. en senere
tid, da man har været „fraspændt" i livs-

arbejdet, f. eks. fra en rejse. MKrist£elma
10 Lagerlbf{1917).30. -staa, r. [8a] vbs. -els«

(Holb.NF.(1728).I.255. vAph.(1764)), jf.
Frastand, (ænyd. d. s.;jf. afstaa) 1) (nu næppe
br.) inir., i forb.m. fra: frafalde eU. op-

five (plan, rettighed olgn.). frastaae fra et
orsæt. VSO. 2) (nu sj.) m. h. i. forehavende^

paastand ell. (især) fordring, rettighed olgn.:

frafalde; frasige sig. Kongen af Frankerig
skulle frastaa sine Prætensioner hånd havde
til Milano. Holb.Intr. 1.253. (han skulde)

20 tilbagekalde og frastaae sine Vildfarelser.
LTidJ.738.708. Admiralen skulle frastaae
sit YoTSset.Slange.ChrIV.271. 'Han nu sin
Eliærlighed for hende reent frastod. jN'Z
Bred.Metam.241. Han frastod sin Fordring
i Boet. MO. -stand, en. [8.3] (dannet i

beg. af 18. aarh. som gengivelse afty. abstand,
lat. distantia; egl. vbs. til frastaa ell. staa fra,

jf.: Frastaae, ikke staae hos. vAph.(1764);
nu 1. br. (i talespr.) undt. i forb. paa fra-

30 stand) afstand (1). Distantia borteværelse,
paa hvilket vi have et beqvemmere ord,
nemlig afstand eller bastand. Steners.CrU
BetJ29. (evnen) til at . . beregne hine ly-
sende Kloders Storhed, Frastand og Be-
vægelseslove. Mali. G. 12. *Elskov er en
Lidenskab, der svækkes

|
Ved Frastand.

Oehl.XI.243. det var saa dejligt langt borte,
det laa i Frastandens Skøn\ieaJHørnpJ.146.

II
efter præp. i: Skildvagten skal befales

40 at ingen med brændende Fakler maa kom-
me Krudttaarnene nær, men i en vis Fra-
stand T^asseTe.Resol.(MB.)**lul770. Det for-
nemste (d: en stor Herkulesstatue) havde
jeg . . allerede seet i to tre Miles Frastand.
BaggesJjJI.59. de skjønne Egne, som i

en lille Frastand omgive Kjøbenhavn.
GylbJJOO. i frastand (ell. f i en frastand.
Blich.(1846).VIlJ93. Gylb.V.252), (temme-
lig) langt borte; i afstand. Der er saa me-

50 get som tager sig bedre ud i Frastand
end nær ved. Heil. TB.nr.66J2. »Jeg har
befalet et Par sikkre Mænd | At følge
ham i Frastand nhemærket. Hauch.Æ.56.
der var mange Kvinder (ved korsfæstelsen),
som saa tU i Frastand (1819: som langt
fra saae det an;. Matth.27.55(1907). | efter
præp. paa: jeg kande kende hain paa lang
frastand paa hans gang

\
paa frastand,

d. s. s. paa afstand, han (turde) kun paa Fra-
60 stand . . holde Maalstævne med dem. JOlr.

SDJIIJ.36. maleriet er ikke godt nær
ved, men tager sig ganske godt ud paa
frastand

\ overf.: naar vi faar begivenhe-
derne lidt paa frastand, kan vi bedre overse
dem

i
O -sljæle, r. [-,sdjæ'la] præt.

-stjal eU. t -stjaalede (CitJ.716.(EistMKbh.

V. Rentrykt »/s 1923 75
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IV.66)); part. -stjaalet ell. f -staalet. {ænyd.
d. s.; nu 1. 6r.) herøve ved tyveri; stjæle fra.

Finder mand hos anden Mand sit Fæ, eller

andre Koster, som hannem ere frastaalne.

DL.6—17—12. Den eene siger at den anden
har frastaalet ham (et projekt). Eolb.Bpb.
III.3. *Som femaars Gut blev han fra-

stiaalet mig (Oehl.YIlI.272: stiaalet bort)
|

. . af en usæl VikLngsmand. Oehl.(1841).VlI.

94. Kierk.XII.447. S&B. || overf. VSO. den
Elendige, der har villet frastjæle ham
hans Tiltro til Mennesker. irei6.i*ros.FJJJ.

535. -sted, et. [-|Sdø?a ell.-isdø6(')]vbs.til

frastøde (ell. støde fra^. 1) [8,i] (sj.) det at

sætte af ell. fra (jf. Afstød^; ogs. konkr.:

sted, hvorfra man sætter af. sagte lister

(jaguarens pote) sig frem for at finde et

beKvemt Frastød ved Springet. Ill.Familie-

joumal.l906.330.sp.l. 2) (vist kun hos Kierk.)

til -støde 1. Naar tvende Kugler , . støde
saaledes sammen, at den ene just ved
Frastødet tager den anden med i sin Fart,

ere de saa ilke paa Vei med hinanden?
Kierk.IX.293.

||
(til -støde 1.2^ overf. smst.

61. Forargelsens Mulighed er netop det
Frastød, hvori Troen kan blive til — hvis
man da ikke vælger at forarges. smstXII.
114. -stede, V. [-iSdø-'Sa] vbs. -ning (vAph.
(1764). VVed.BB.241), jf Frastød, (ænyd.
d.s.) 1) fjerne fra sig ved stød; støde bort.

1.1) i egl. bet. Østersen . . modtager og fra-

støder de udvortes Ting. LSmith.DN.262.
nu kun (naturv.) m.tings-subj.: et revet
Glasrør, som har+ E, (vil) tiltrække lette

Legemer . . fordi det frastøder det lige-

nævnede+ E af disse hegemer.AWHauch.
(1799).579. de afvexlende Tiltrækninger
og Frastødninger, hvorved man nu og da
har seet Skypompen udstøde smaae Sky-
masser og atter optage dem. Ørst. VII1.52.
Nærmer man . . to drejelige Magnetnaale
til hinanden, viser det sig, at den enes
Nordende tiltrækker den andens Sydende,
medens derimod de to Nordender frastøder
hinanden. HHolst. Elektr. 1. 8. 1 .2) billedl.

:

opvække uvillie ell. ubehag (hos en); virke

afskrækkende (paa). (den) Maade, hvorpaa
han yttrede sine . . Følelser, frastødte
(hende). Gylb.(1849).VIII.209. min Moder
var henrykt ved at se mig, men hun og
min Hustru frastødte gj ensidig hinan-
den. Schand.F.48. I Valgslægtskaberne har
(Goethe) studeret den hemmelighedsfulde
og uimodstaaelige Tiltrækning og Fra-
stødning (Brandes.E.98 ;Antipathier^. Bran-
des.IV.83. vi frastødtes begge af Tanken
om andres Medviden og Indblanden. 4nd
Nx.DB.155.

II
især i part. frastødende.

1. (1. br.) som støder andre bort, viser uven-
lighed mod andre, han har altid været saa
tilbageholden, næsten frastødende mod
vore Bekjendte. Goldschm.I.280. Schand.F.
48. 2. som (uvilkaarligt) gør et ubehageligt
indtryk; afskrækkende. I sin mest frastø-
dende Skikkelse fremtræder denne Syg-
dom (o: melankoli) i (digtet) „Blomster-

kenderen". PJføZZ.JI.i58. alt Frastødende
ogRaat. Brandes.X.216. jeg véd hvor ringe
jeg er i Deres Øjne, hvor plump jeg er
og frastødende, frastødende. JPJac.lJ.^^.
Et fladt, blegt Ansigt, med falmet Mund—
egenlig et frastødende Ansigt. Drachm.
VN.45. smst.90. 1.3) f overf.: jage bort til

et andet sted; fordrive; forjage. Moth.S910.
dersom (hertug Gustav af Sverrig) ville

10 lade sig omdøbe, saa ville Stor-Fyrsten
. . hielpe hannem til sit Fæderne Rige
Sverrig, som hånd saa uskyldeligen af

sine Far-Brødre . . var frastødt. Slange.Chr
IV.175. 2) t løsne (fra noget andet) ved
stød. Mig olgn. (jf. afstøde 1). hvor Stødet
(o: et stød brænde) allene over Jordbunden
frastødes.MB.1811.245. -steden-hed, en.

(sj.) det at være frastødende (se u. -støde
l.i). ovenpaa et Øjebliks Venlighed, næ-

20 sten Paatrængenhed, fulgte strax Frastø-
denhed og YMhed.Goldschm.III.71. -sæl-
ge, V. [-|Sær(q)8] (især i perf. part.; emb.)
afhænde (en del af en landejendom) ved salg.

Gaarden har ofte skiftet Eiermænd; God-
set er frasolgt og adsp\ittet.Blich.(1846). V.
56. (heiTcgaarden blev) solgt ved Auktion
til Grev K. . . der frasolgte Bøndergodset.
Trap.*IV.149.

I. t Frat, et. (jf. sv. frat, hvad der er

å) søndergnavet ; af II. frat) saar, der er op-

staaet ved gnidning ell. skråbning, strø (pul-

veret) paa Frattet (paa Jiestens ryg). HesteL.
(1703).B8r. II. t frat, adj. {fra ænht.
ell. ty. dial. frat(t); oprindelse usikker) saa-
ret ell. gnavet ved stadig gnidning (af sele-

tøjet olgn.); brudt. Om én Hest er frat paa
Ryggen. HesteL.(1703).B8r.
fra-tage, v. [-ita'qa; ogs. -|ta'] vhs. -else

(Moth.T19. Goos.II.593). (ænyd. d.s., fsv.

*) frantaka) 1) [8.i] (jf. aftage 4j f intr.:

blive mindre; mindskes, de Geistlige Stri-

digheder (i Frankrig) have meere til end
frataget. LTid.1734.13. 2) [8.4] (jf aftage

1) trans.: fjerne ell. tage bort. 2.1) (nu l.br.,

oftest opfattet som bet. 2.i) fjerne fra et sted.

det samme skiul (1819: Dækkej bliver .

.

som ikke fratages (1819: forbliver . . uaf-

draget;. 2 Cor.3.14(Chr. VI). Borttagelse
(eller Fratagelse) af en fremmed rørlig

50 Ting. Goos.II.593. 2.2) (især Q)) m. obj. og
hensobj.: (imod ens vilje) berøve en noget,

han har haft i eje ell. besiddelse; røve ell.

tage fra. Lad en Mand møde en Bjørn,

som Ungerne ere fratagne. Ords.17.12. (kon-

gerne har ikke let ved) at fratage deres Na-
boer en vigtig Grendse-fæstning. Holb-Hh.
I.l. Kongen (afsatte) denne Jarl, og fra-

tog ham hans Jordegods. Molb.DH.iI.178.
Ejeren (kan) fratage Fæsteren Jord. Las-

60 sen.S0.203. Du maa ikke stjæle. Det er:

Vi skal frygte og elske Gud, saa at vi

ikke fratager vor Næste hans Penge (1850:
tage vor Næstes Pengeø. Katek.(1909).§35.

II T part. fratagen som adj., om person:

som er blevet berøvet noget; plyndret. Moth.
TI 9. (han skulde) overtale (svenskerne) til
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at give de Fratagne deres igien. Slange.

ChrJV.253. || om berøvelse ved døden. 'Den
er slet ikke af Gud forladt,

|
Hvem han

fratager de Hjertenskære. SalmHj. 652.1.

GyrLetnche.E.32. \\ om berøvelse af noget

ukgemligt. 'Os Venner Døden kan fra-

tage,
I
Men ej det Haab at møde dem.

Grundtv.SS.ly.430. han vilde fratage et

Menneske een eller anden Taabelighed
for at bibringe ham en bedre Viden, iterfe.

XIV.285. H (sj; jf- MO.) om frivillig berø-

velse, 'een der al Fortvilelse | Sig Livet
vil fra-tiige. Holb.NP.A^^. 8m8t.A3^. 2^)
(nu 8j.) skille noget fra det, hvormed det

hører sammen ; borttage, man lignede ham
ved en Grav, hvilken jo meer den fratages
(o: jo mere der tages fra den^, jo større

bliver åen. Holb.MFbl.207. ||
tsær om for-

kortelse af noget skrevet, ophævelse af en be-

stemmelse olgn.: udelade; udslette, (aet, som
vi har besluttet) derudj (o: i lovudkastet)

enten at tilsette, forandre, eller fratage.

DL.Fort. dersom nogen fratager (1819:
tager . . bort^ noget fra denne propheties
bogs ord, da sk^ Gud borttage hans deel
af livsens hog. Aab.22.19(Chr.VI). Holb.
MTkr.176. -tager, en. [-ita'qar] spec. (bog-

ir.) til -tage 2j: anordning (ved hurtigpres-

sen) til udtagning af de trykte ark. OpfÉ.'II.
533.

cd Frater, en. [ifra'tar] flt. frat(c)re.

{fra lat. frater; sa. or^ som Broder) med-
lem af en munkeorden; især: munk, som
ikke er præsteviet; lægbroder (jf. Broder
2.4 samt Paterj. han var ikkun en lay (o

:

læg) Frater. Eolb.MTkrJ.99. En ærværdig
Frater. Oehl.Er.III.176. Brandes.II.107. jf.
Fratergaarden, navn paa pladsen ml.

Sorø akademi og kirke. ing.EF.XIII.30.
Trap.*III.16. O fratemisere, v. [fre-

tBrni'se'ra, fr^tarni-] -ede. vbs. -ing (Meyer),

ifra fr. frat°erniser, afl. af lat. fratemus,
broderlig; af Frater; oftest m. nedsæt, bet.)

især i forb. m. med: slutte broderskab
med; (paa utiltalende maade) omgaas for-
troligt (med). Meyer?- den yngre Slægt
^saa Goldschmidt) slutte sig til Ploug, ja

fratemisere med en Kritiker, der hidtil

. . havde forfulgt ham. Brandes.II.465. Ko-
sakerne (begynder) i Stedet for at bruge
de berygtede Piske . . at fraternisere med
T\xh\ikxLm.Tilsk.l917J.406. || (1. br.) m. obj.:

(paa en anmassende maade) behandle som
broder eU. ligemand, (den) Maade paa
hvilken mangen Stymper . . anmasser sig

Hegels Celebritet og lazaronagtigt frater-

niserer ham. Zierfc.FlI.89. smst.396.

Ira-træde, v. [8a] [-[træ'åa] vbs. -else.

(jf. aftræde; især G og, t bet. 2, emb.). 1)

i egl. bet.: træde tilbage ell. fjerne sig efter

endt hverv olgn. Saasnart „Herskabets Tøj"
var rullet, fratraadte de to gamle Røgtere
og søgte Skænkestuen. GoMsc/im.ir.6 7. Her-
efter (o: efter at have besvaret spørgsmaal)
fratraadte Vidnet. BerlTid.ytl923.M.9.sp.3.

2) forlade (en plads, stilling, et embede olgn.,

som man tidligere har tUtraadt). 2.1) opsige
(en overenskomst olgn.). Churfyrsten øm-
mede sig ved at fratræde Leipzigerfor-
bundet. Oehl.Øen.(1824)JII.16. Forpagter
N. N. vil fratræde sin Forpagtning. Schand.
F.201. H t forrige Mødes (o: i frimurer-
logen) Protokol, som blev oplæst, indeholdt
adskillige Fratrædelser (nu : udmeldelser^.
Rahb.E.IV.239. 2.2) opgive (en virksomhed,

10 især et embede, man har beklædt); tage (sin)

afsked (fra); afgaa (fra). Slange.ChrlV.
1052. Fratræder en Kompagnichef Kom-
mandoen over sit Kompagni, finder Af-
levering Sted til Eftermanden. Tjenesteregi.

135. der rejstes Anklage imod ham (for
usædelighed), saa at han . . maatte fratræde
sit Emheåe. Ottosen.VH.11.41. som vbs. (i

forb. m. gen. eU., nu kun, præp. fra^; Ved
Embedets Fratrædelse holdt han en rø-

io rende Tale. VSO. Erik Lams fratrædelse
fra kongemagten

j | (sj.) om midlertidig

opgiven af et arbejde. Hans Fader beor-
drede ham . . til at fratræde sin Tjeneste
i Kontoret og gaa over at pynte sig.Tops.

11.466. GJ -trække, v. vbs. -ning. (nu
1. br.) d. s. s. -drage 2.3. vAph.(1759). man
maa endda gerne fratrække min lidt vo-
vede Gisning . . for kun at holde sig til

det, som er siMkext. JLange£M.II.82. en
30 Ting, der kan forøges eller formindskes
ved Tilføjelse og Fratrækning. .firantlMJ'.

473. -trænge, v. [-itrBii'a] {ænyd. d.s.,

fsv. franthrångia; nu sj.) støde bort fra (et

sted) med vold; især: tvinge til at opgive
(en besiddelse, ret olgn.); trænge bort fra.
(han vilde) med Magt have min Sahl, som
ieg ey vilde lade mig fratrenge. Ære&oe.
179. VSO. MO. t -trætte, v. berøve

ved (rets)trætte ell. proces (jf. aftrætte^. At
ia fratrætte een sin Arv, Eiendom. VSO.

fraT, adj. se frag.

fra-T^e, v. [-ivai'a] (jf. afveje; sj.)

1) skiUe (en del) fra ved vejning (og lægge
den til side); veje fra. VSO. Der blev fra-

veiet og henlagt tyve Pund. 3fO. 2) be-

drage for (en del) ved falsk vejning. I de
fire Pund har han fraveiet mig et Fier-
dingspund.ySO. MO. B S fratage ved at

opveje med noget andet. *Hans Venskabs
50 Løsen er mig og endnu i Eje, | Off det

skal iugen mig med Ti Pund Guld tra-

yeie.LThura.Poet.65. -vende, v. [-|Væn'a]
vbs. -else (vAph.(1759). Goos.II.298) eU. f
-ing (Moth.Vl24). {ænyd. d. s., fsv. fran-
vånda; jf. afvende) 1) vende til en anden
side; lede i en anden retning; vende ell. lede

bort. 1.1) (nu 1. hr.) i alm. Moth.Vl23.
hun fravendte Øinene, og blev rød som
Blod. Suhm. 1. 113. især i part. fravendt

60 soyn adj. : (han rakte) Drost Peder Haanden
med fravendt Aasyn.Ing.EM.II.58. Heib.
Poet.X.81. D&H. |] uegl.; m. h. t. opmærk-
somhed, tanker olgn.: aflede (jf. ufravendt^.
Det giorde Taskenspilleren, for at fravende
Folks Opmærksomhed. VSO. (nu næppe
br.) m. overgang tU bet. 8, m. h. t. tilbøjelig"
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hed: Moth.V123. *Estrithes Hiertejeg ved
List fravendt dig har. Graah. PT. IL 44.

hans tidligere Forsyndelse mod hende
havde ikke fravendt ham hendes K\æT-
]ighed.HNClau8.Ref.l01. 1.2) (sj.) m. h. t.

fare olgn.: afvende (3); afværge, fravende
en Ulykke fra en. S&B. D&H. 2) (nu
sj.) refl.: vende sig bort fra. (Kalk.1.772);

nu kun i part. fravendt som adj. (og

adv.). Moth.V125. Leonard staar imidlertid
fravendt, grundende og heldende med
Hovedet. Jttoi6.lfasc.IJI.i2. jf.: indenfor
sognet ligger kirkebyen mest fravendt
skovene. Sk CZaMS.If. 53.

|| (jf. u. bet. 1;

bibl.) t som har vendt sig bort fra gud, det

rette olgn.; frafalden. Et fravendt hierte

(1871: Den, hvis Hjerte er afveget^ skal

mættes af sine veye. Ords. 14.14 (Chr. VI).

nogle ere allerede fravendte efter satan.

lTxm.5.15(Chr.yi). 3) (især jur.) fratage
(2.2) ell. berøve en noget (især : paa en lumsk
maade). Kongen hafde kiøbt (hendes gods)
hvorved hendes rette Arfvinger deres Arf
blef fravendt. Slange.ChrIV.199. Vee dem,
som . . fravende (Chr. VI: bortrivej de
Elendige . . deres 'Ret.Es.10.2. Kongeriget
England . . som jeg (o: Vilhelm Erobreren)
har fravendt den menederske Harold. É
Schmidt.BH.91. Goos.Il.298. f -vidde,
en. [8.s] afstand; frastand, paa mere end
to FoåsFiaviåde.vAph.Nath.V.19. O -vi-
ge, v. [8.1] [-|Vi'(q)8] vhs. -else (MotkV
164. MO.). {ænyd. d. s.) 1) f i egl. bet.: vige

til side ell. bort fra; fjerne sig fra. vAph.
(1759). besørg mig strax en Reqvisition
til Grevinde L. og hendes Søn . . til strax

at fravige og ryddeliggiøre dette Hotel,
som er efter min første Fødsels-Ret mig
alleene tilhørende. Jacobi. (Skuesp.IV.193).

2) O overf.: fjerne sig, afvige fra (en regel,

norm olgn.). (albigensemes) Fravigelse fra

den Rommerske Kirke, gav først Anled-
ning til Inquisitionens Stiftelse. LTid.1743.
832. Naar vi forestille os Naturlovene
som de Forskrifter, Gud engang havde
fastsat hos sig selv, at Naturen skulde
lyde, og som han siden aldrig fraveg. Ørst.

VII.146. Jeg har ingen Grund til at fra-

vige den Beslutning, jeg engang har fat-

tet.Hrz.KV.207. lidt efter lidt fraveg (man)
den katolske Skik og . . benægtede, hvad
der laa deri. TroelsL.XI.38. JakKnu.G.143.
-villig, adj. [-|Vil'i, -ivel'i] {ænyd. d.s;jf.
ænyd. afvUlig; vist egl.: som har mistet ly-

sten til noget, sml. ænyd. afvittig, uforstan-
dig, samt gaa, være fra viddet w. fra 1.2

og 1.5; dial.) som har ulyst til ell. modvillie

mod at forrette sit arbejde, komme et sted

hen olgn.; modvillig; uvillig; vrangvillig.

Fra- eller fragvillig. Junge.379. MDL.(Fal-
ster), ellers saa skal han itte være fra-

viilig med at gjøre en fattig Mand en
Villighed. ZakNiels.FS.112. dersom det er,

at det er din Mening, at du vil forandre
dig (^- g^fte dig), saa hvad det angaar, er

jeg ikke fravillig fra min Side. saJFort.165.

03 -vinde, v. [-(Ven'a] (ænyd. d. s.;jf. af-
vinde) vinde (noget) fra en (i kamp elL
især i spil), han sad med Tærningerne i

Haanden og talte hvor mange Ørtuger
han havde fravundet sin Kammerat. Ing.
KE.L21. aldrig skulde I have fravundet
(o: ved overtalelser) mig TUstaaelsen om
min Gjenkjærlighed. J5iic/i.II.58. S&B.

\\

overf.: erobre fra (ved arbejde). Den hele
10 . . Strækning, som egentlig er fravundet
Elbstrømmen. Bagges.L.I.231. PalM.IL.L
53.

Il
{vist m. tilknytning til f vinde, vidne,,

jf. II. bevinde, forvinde 2; især foræld.y
vinde noget fra en i proces. Moth.^F539.
Slange.ChrIV.414. Munkene . . klagede
over, at deres aldrende Abbed ikke var
mægtig at forsvare Klostrets Gods, hvor-
for der daglig blev fravundet dem Ejen-
domme. KrErsl.KL.96. -vriste, v. (især

7a poet. ell. højtid.) fratage med magt (oftest

overf.). Tanken om, muligen at fravristes

det Bytte, han saa at sige allerede havde
jxiQViemYiBdViåQTjiQ.Engelst.(RahbLB.I.108).
PMøll.II.86. den indesluttede Sjel, som
jeg fravristede hans Hemmelighed. Kierk.
Vl.179. Jeg aner det møjsommelige Ar-
bejde, for at fravriste Klippegrunden en
Rigdom (o: lidt korn), som man i mit Føde-
land vUde give til Spurvene. Drac^w.ffJ..

30 195. -vælte, v. [-ivæl'da] {ænyd. d. s.;,

nu næppe br.) vælte fra ell. bort (jf. af-,

bortvæltej. (de blev) vaer, at Stenen (for
graven) var fravæltet (Chr. VI: afvelt*

1907: væ\tetira.).Marc.l6.4. Mynst.Bispepr.
(1852).46. -vænne, v. [-|Væn'9] vbs. -else

ell. -ing. (jf. afvænne; især O ell. fagl.)

faa til at opgive en vane; vænne af med;
vænne fra. vAph.(1759). Disse fra Landet
leverte Folk (skal) ej fravænnes Bonde-

^ arbejde. 3/ie.i782.S44. VSO. S&B.
JH

især:

vænne (børn ell. unger) fra at faa die elL

flaske. Moth.V127. Barnet er allerede fra-

vant. VSO. MO. efter Fravænningen be-
holder (føllet) Boksen, hvor det har gaaet
sammen med Moderen. LandmB. 11.211.

i forb. m. fra: fravænne et Barn fra Pat-
ten. VSO.

II t (sj ) overf. *jeg er fravant,,

og snart fremmed for hatin. Falst.0vid.126..

O -vær. et ell. (sj.) en (Sibb.I.167). [B.sl

50 [-|Væ-V] fit. (1. br.) d.s. (Thiele.P.136. Johs
Dam.(Aarbogf.Bogvenner.l919.24)).{genopt..
i beg. af 19. aarh., vistnok fra no. (fraavera,.

-være) ell. sv. (frånvaro), sml. glda. frawære
(GeheimearchivetsAarsberetninger.11.(1856—
60).53), oWn. fråvera

; j/. -værelse) \)d.s.s^

-værelse 2.i; i forb. m. gen. ell. poss. pron.,

der betegner den, der er fraværende: i Mose
Fravær, dannede (Aron) sine Landsmænd
i Ørkenen en Guldkalv. rroeteL.ZIIJ.59.

60 Hvor let kunde ikke Gaarden blive over-
rumplet i hans Fiavær. SMich.Æb.32. \\ i>

forb. m. en tidsbestemmelse : min lange Fra-
vær. Si66.J.i67. Efter fjorten Dages Fra-
vær vendte (de) tilbage, lige glade og op-
rømte efter TnTen.AndNx.M.262. 2) (1. br.)

d. 8. s. -værelse 2.2. Det Komiske kræver:
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en fuldkommen Aandsfrihed, et fuldkom-
ment Fravær af enhver Sindsbevægelse.
Brandes.XII.104. VVed.BK.298. -værel-
se, en. [8.3] [-|Væ'rals3] H0ysg.AG.88. (ænyd.
d. 8., fsv. franvarilse; dannet som vbs. til

udtr. som være (borte) fra; jf. -vær, -væ-
rende) t) t j/. -værende 1: afstand; fra-
stand (jf. -liggenhed^. Det Ord Abstand .

.

oversætte nogle ved Borteværelse eller

FTZvæTelse.Marg.Klopsto€k.Breve.(1760).40.
(se NMPet.V2.172). jf.: (det er) klart, at

Solens Nærhed eller langt Fraværelse
ingen Forskiel giør paa Vwrme. Bolb.Ep.
11.361. 2) det at være fraværende {^); horte-

værelse. 2.1) om det forhold, at en person
opholder sig paa et andet sted end det,

hvorom der er tale. Siger nogen om anden
Mand i hans Fraværelse det, som hans
Ære og Lempe angaar. DL.S—-2i

—

3. han
beklagede . . Mester Harpestrængs Fra-
værelse. Jn^.FSX^ 7, I hans Nærværelse
frygter jeg ham, i hans Fraværelse længes
jeg efter hixn. Heib.TB.nr.40.lO. Pont.LP.
VII.62. Forhindrethed vil hyppigt fore-

ligge som Fr2iyæTe\se.LassenjS0.862. talem.

:

glimre ved sin fraværelse, egl.: gøre

sig fordelagtig erindret, fordi man er fra-
værende (jf. Arlaud.108); især iron.: vække
opsigt eU. anstød ved sin fraværelse, udebli-

velse. Mau.1.91. I Teatret li3.vde Konge-
familien ostentativt glimret ved sin Fra-
værelse. -Brandes. FoW.IJ.o62. den Gåde, at

en så mægtig Gud (o: Odin) næsten glimrer
fuldstændig ved sin Fraværelse i de sjæl-

landske Helligdomsnavne. GSchiitte.HH.
170. jf.: Desværre glimrer Solen jo hos
os ofte i lange Tider med sin Fraværelse.
Hospitalstidende. 1923. Jy. med. Selskabs For-
handl.2. t forb. m. en tidsbestemmelse, min
lange Fraværelse. Holb.JJl.V3. Deres Søn
. . var efter mangeaarig Fraværelse kom-
men hjem. Gylb.TT.177. JPJac.1.146. ord-

spr.: lang fraværelse gør kold kærlighed.
Moth.V289. MauJ.o21. 2.2) 07- Aandsfra-
værelse; 1. br.) om det forhold, at noget (især:

en vis egenskab) mangler eU. ikke er til stede;

mangel (paa). Eilsch.Term.36. Mørket er
kun Fraværelse af Lys. Molb.F.62. „efter-

skriftens" fraværelse i alle andre hånd-
skrifter . . taler for at frakende digteren
forfatterskabet til disse.KEåhind.(Småstyk-
ker.(1884-91)J39). -værende, paH. adj.

(-|Væ'ran8] (^f -værendes, se u. bet.2.i). (ænyd.
d. s.; sml. -vær, -værelse samt ty. abwesend)
1) (nu næppe br.) i forb. m. adv.-bestemmelse:
som befinder sig i en vis afstand fra det

stid, ht>orom talen er (jf. -liggende 1 j. de
længstfraværende StieTaeT.Holb.MTkrJ36.
Den almindelige Aarsag som anføres for
at det er koldere om Vinteren end om
Sommeren, er denne, at Solen er saa langt
fraværende.rMKtn.II.55S. Over de Utjenst-
dyg^ge . . lader han sig give en Liste,

og ta^fer dem i Øyesyn; saafremt de ej

ere meget langt fraværende ^538 : for langt
borte fra Regimentet; 347: fraliggende/

MB.1790.334. jf. bet. 2.2: Enhver var for
beskjæftiget, for langt fraværende med
sine Tarier, Gold8chmMjlJI.599. 2) som
ikke befinder ell. opholder sig paa det sted,

hvorom talen er; som er borte (jf. -liggende
2). 2.1) i egl. bet. Jeg for min Deel . . fra-

værende (Chr.VI: fraværendes^ med Le-
gemet, men nærværende med Aanden. 1
Cor.5.3. Curatorer, som beskikkes for fra-

10 værende 'PeTsonQT.Nørreg.Privatr.1.271. Er
Thronfølgeren . . fraværende, bestemmer
den forenede Rigsdag, inden hvilken Tid
han har at vende tilbage. Grundl.(1849).§
15. LovL.11.608. (især i flt.) i substantivisk

anv.: de Umyndiges samt fraværendes Be-
ste iagttage. l^orordn.'"/4170 7. Man lurer
efter den fraværende. Høysg.S.320. de fra-

værendes skaal ! \ de fraværende har altid

uret
i
2.2) overf.: aandsfraværende ; distræt.

20 ganske adspredt og fraværende dreiede
(hun arbejdet) omkring, uden at arbeide.
GylbJfovel.IIJ.81. han saa' saa rar og fra-

værende ud; det var tydeligt, at han kom
lige fra en Bog.JPJac.II.279. Han var
pludselig bleven fraværende, helt borte i

sineTanker.Pon^.LP. VI.14. Bønnelycke.MM.
257. I om ansigtsudtryk, handlemaade olgn.:

Hun kunde være kaldt smuk . . hvis hen-
des mørke Øjne ikke havde havt hint fra-

30 værende lldtryk.Goldschm.V.SO. (han) gjor-
de Undskyldning paa en saa adspredt og
virkelig fraværenae Maade, saa Selskabet
(undrede sig over), hvad det var, der kunde
optage ham saa stærkt. JakKnu. GP. 97.

-værinit^, en. [-|Væ'reii] se Aandsfravæ-
ring.

Fred, en. [frefl] Høysg.AGJ9. hest. -en
['fre'a(3)n] eU. f-den (JJuel.404). flt. (kun
i €et. 4; 1. br.) -e [ifre-fla] eU. f -er (Holb.

40 DNB.505). gi. gen. I best. f. (især dial. og
foræld.) fredsens (Holb.TJl.1.6. Thiele. III.
30. JPJacJ.15. Bregend.MAG.151; se end-
videre u. bet. 2j. slutn.). (æda. frith^ oldn.

fri9r, kærlighed, fred, eng. (foræld.) bith, ty.

friede; besl. m. v. fri, Frille, Frænde; jf. tu-
freds)

I) sikkerhed ell. frihed for angreb,
fare ell. overlast. I.i) (nu næsten kun for-
æld.) den af samfundsordenen betryggede sik-

50 kerhed for borgerne m. h. t. liv og gods; den
ved lov og ret skabte tUstand af gensidig hen-
syntagen eU. skaansel. Nørreg.PrivatrJ.120.
De større Samfundskredse (i Nordens old-

tid) er nærmest et Forbund af Ætter, som
har forenet sig om at opretholde Freden.
Ottosen.VHJ.105. i faste forb.: bryde fre-
den, begaa fredsbrud (jf. HI. bryde 2.8 samt
u. bet. 3:i). Hvo Fred vil nyde, maa ej Fre-
den bryde. Mau.2372. nu m. tilknytning tU

60 bet. 2.1: 'Almagt raabte Fredl — hvo tør
vel bryde åen?Eic.(1914).I.146. *(Odin)
vil ei Freden bryde

| Ved Ægirs Gieste-
hord. Oehl.XG.270. købe sin fred olffn^
sone en forbrydelse m. bøder og derved fri-
tages for freMøshed (jf. Fredkøb/ Ottosen.

VHJ.336. SaL'VniÆQ. lyse i fred eU.
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lyse fred over, (jf. u. bet. 1.2^ genoptage
en fredløs i samfundet; ogs.: tage ham i sin

beskyttelse. Dømmis nogen til Bod for Drab,
da skal dog ikke Kongens . . Foget, lyse

Kongens Fred over hannem til Tinge, før

end Bøderne ere betalte. Di. 6

—

12—19.

Moth.F343. miste sin fred, blive fredløs.

Er nogen dømt til at miste sin Fred, eller

at rømme Kongens Riger og Lande. DJ^.
1—24-16. VSO.IV.M172. D&H.

|| (jf
Hus-, Elirke-, Vejfred ofi.) om det forhold,

at særlige steder (som hjemmet, kirken osv.)

ell. særlige tidsrum (som de kirkelige højtider)

er fredhellige, og at forbrydelser paa ell. in-

den for dem regnes som fredsbrud, (i ssgr.

ogs. om selve fredsbruddet, se Birke-, By-
fred osv.). Paa Folkekirkens Helligdage
er åeTFTeåJohsSteenstr.SU.238. SaUVIII.
818. jf. bet. 2.1: *Hvo vover at forstyrre
Kirkens Fred? Boye.PS.IV.132. Krænkel-
ser af Privatlivets Fred. JurFormularbog.^
757. 1^) (nu 1. br., jf. dog slutn.) det at
noget er beskyttet mod ell. forskaanet

for vold, misbrug olgn. (ved visse sikker-

hedsforanstaltninger); ogs.: det at skaane
ell. være forsigtig med noget (jf. frede 1).

fred og for gør folen god. Moth.F268. En-
hver skal holde sine Kreaturer paa sit

Eget og . . skaffe sine Naboer Fred for

dem. CA Trap. Lovbestemmelser om Hegn og
Fred. (1854). 2. T. lod Enspænderhesten
mere i Fred (o: kørte langsommere), end
da de kjørte ud. Schand. BS. 482. holde
fred over, (nu især dial.) skaane for ell.

beskytte mod vold, overlast, misbrug; holde

hævd over (jf. frede l.i). holde Fred over
sin Have . . sine Bønder. VSO. holde Fred
over . . en Skov. DÆJBf. OrdbS.(bornh.). ly-
se fred over, (jf. u. bet. l.i^ bekendtgøre,

at noget i fremtiden er fredet; offentliggøre

forbud mod vold ell. overlast paa noget. VSO.
der skal lyses Fred over Hammershuus's
S\ois-RumQT.MB.1822.103. MO. overf, m.
overgang til bet. 1.3: Beenb.Æ.4. En af de
Største (skoledrenge) lyste endogsaa en Dag
Fred over hans Hoved, paa Grund af, at

han jo havde en kjøn Søster. Ing.Levnet.II.

19.
li

(josg.) om fredning af vildt, den store

Hornugle og Sneuglen . . har Fred i Ti-

den 1. Febr—15. Septbr. SaUYIIl.890. 1.3)

frihed ell. sikkerhed for krænkelse,
overlast (paa ens person) ell. angreb,
krav (paa ejendom); ogs. (ofte vanskeligt

at skelne skarpt fra bet. 2.ij om den herved

opstaaede tilstand af ro ell. følelse af
tryghed, (ofte i forb. m. præp. for m. sty-

relse, der betegner den ell. det, der trv^r ens

sikkerhed ell. ro). Eyl Ey I Fred for (o: maa
jeg være fri for) Complimenter; Naar man
nar os nødig, vi Arme Stympere, saa ere
vi saadanne kostelige Folck, saa ere vi
uforlignelige.JfomGrøwne^'.I.^^^. *Fred for
daglig Rov og Plage

| Under Skjold af

Lov og 'Dom.Grundtv.PS.VI.256. 'Har man
Fred for dem der søge Strid — paa Ga-
den? Erz.(Holst.D.II.134). Havde han for-

talt sin Ven . . hvorledes han havde baaret
sig ad, var han sikker paa ikke at have
faaet Fred for hans Stikpiller. Schand.IF.
354. Svanen ruger — bare den kan faa
Fred; thi Loven beskytter den ikke, den
kan skydes hele Aaret rundt, selv naar
den sidder paa 'Reden. Bogan.II.4. || efter
præp., i udtr. i fred ell. (nu kun foræld,
ell. dial.) m e d f r e d ell. (foræld., sj.) i , m e d

10 freden (pFU.nr.32.16. Oehl.L.II.116).Maa.
vi icke sidde i fred, vi taler ham jo intet
til.Holb.GW.III.2. dersom Mandfolkene
lod hende blive i Fred, saa skulde hun
ikke meget bekymre sig om dem. Pamela.
1.44. Han kan ikke have sin Jord . . i Fred
for sin Nabo. 'VSO. Man (o: en ung pige)
kan jo ingen Steder gaa i Fred. Schand.
SB.139. hvis I lar mig icke være med
Fred, skal I ha . . en Guulsot paa Halsen.

io Holb.Mel.III.6. CBernh.III.308. 'Du kunde
taget Livet

|
fra mig og Bjørnen med; I

og dog du lod os drage
|
herfra med Fred

vor \e\. Ploug.1.347. Feilb. fare i ell. med
fred, drage uhindret bort, uden overlast.

•Du skalt dig i Freden fare
|
med alle

dine Mænd. DFU.nr.32.16. nu især (relig.

ell. højtid.) m. overgang til bet. 2.i: dø (i fred).
Simeon . . priste Gud, og sagde: Herre I

nu lader du din Tiener fare i Fred, lige-

30 som du haver sagt.Luc.2.29. nu kan jeg
fare med Fred, nu kan jeg dø medFredt
VBeck.LK.I.124. || talem. og ordspr.: fred
og ingen fare, intet at bekymre sig ell.

frygte for. *Mistro jag af mørke Sjæll
|

Her er Fred og ingen Faxe. Ing.VSt.218.
der er i Livets sædvanlige Gang saa Meget,
der vil inddysse et Menneske, lære ham
at sige „Fred og ingen Fare." Éierk.X.169.
GyrLemche.NA.149. Feilb. ikke tro fre-

40 den olgn., (nu næppe br.) være bange; ane
uraad. Moth.F343. (han) troede . . i Først-
ningen ikke Freden; men tænkte, at hans
Fiende vilde forraske ham.Schousbølle.Saxo.

364. „Han har været gift ; han er det ikke
mere : Hans Kone har selv forladt ham." —
„Ja saa I slap det saadan ud? Troer du
Freden, Francisca.'' Gylb.II.290. jf: Canu-
tus (o : Knud den hellige), endskiøndt Kon-
gen tilbød sig at forlehne ham med en

50 Deel af Riget, troede han dog ikke Fre-
den.Holb.DR.1.185. ingen har fred læn-
ger, end hans nabo -vil. Mau.2370. Ja-
cobi.(Skuesp.IV.222). *man den Fred kun
har paa Jord, |

Som Naboer vil unde.
Grundtv.PS.VI.86. „Jeg ønsker Fred," sag-

de Manden, han slog sin Nabo under Bor-
det. Mau.2369. H (især dial.) brugt som ud-

raab, fx. i leg, naar man midlertidig gaar ud
af legen, ell. naar man ønsker at sikre sig ell.

60 forbeholde sig noget: helle. Ejortø.OS.95.

DSt.1922.108.
2) uforstyrrethed; ro. 2.\) (ofte m. over-

gang til bet. 1.3 og 3.ij i alm. Gud bedre den
Mand, der, for at have Fred i Huset, skal

opofre sin og sine Børns Yelfærd.Holb.
Jean.1.5. 'Fred hviler over Land og By,

|
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Ei Verden larmer meeT.Ing.BSE.VI.93.
Endelig var det Fredag. Altsaa heller in-

gen Fred i Eftermiddag. Naar han havde
spist . . skulde han i Færd med sin Præ-
åiken. Schand.TF.1.36. hun gav ham ikke
fred, før han lovede at gaa med > have
fred til sit arbejde j i faste forb.: bryde
freden, se u. bet. Is. hvile i fred (jf.
lat. requiescat in pace ; iscer højtid.) om de

afdøde, 'dette Sted (o: graven),
\
Hvor i'o

IJordens Helte hvile sig i Freå.ÉwJJS.
lad de Døde hvile i Fred. S&B. jf.: »Vil

man Freden sig tilsove, | Nøjes man med
Gravens Fred. Grundtv.PS.VI. 255. (i)

dyb fred, i den dybeste fred, i fuld-
stændig ro og sikkerhed (se u. HL dyb 7.8^;

m. overgang til bet. 3.2: vi gik ud i den dy-
beste Fredf og med alle Udsigter til at be-
holde den, saa at vi allerhøist vilde komme
til at bruge vore Kanoner mod Pirater. 20

StBiUe.Gal.1.5. fred og ro: Kingo.284.
Grundtv.PS.VI.60. sidde og læse i fred o

ro
i
sikken fred og ro her er

i
Feilb.

(ofte m. overgang til bet. 2.2; bibl. og relig.

om den tilstand af ro, tryghed, som gud (ell

troen paa gud) skcenker menneskene, mit Folk
boer i Fredens Hytter (Chr.VI: i freds
boligø og i Trygheds Boliger og i stille

rolige Steder. £s.5^.i8. Guds Fred, som
overgaaer al Forstand. Phil.4.7. 'Kristen- 30

dom er i en Sum | Fredens Evangelium.
GrundtvÆJIlJé (jf. Luc.2.14). fredens
tegn, (foræld., sj.) korsets tegn (jf. Freds-
tegn). „Far vel . . vi ses aldrig mer."
Hun gjorde Fredens Tegn over mig. Blich.

(1905-07).1.219. Drachm.XII.58. fare i

fred, se u. bet. 1.8. i velsignelser olgn.: Her-
ren velsigne dig og bevare dig! Herren
lade lyse sit Ansigt over dig og være dig
naadig! Herren opløfte sit Ansigt til dig 40

og give dig Fredl 4Mo8.6.26. 'lær af ham
din Aftensang! |

Fred med hver Sjæl paa
JoTd[Ing.ESE.VI.94. Fred være med eder.

Alterbog.439. B guds fred, 07; Gudsfred;
nu kun foræld, ell. dial.) som hilsen, guds-
fred! Er bøndernes helsen, når de mødes
ved nogen. Moth. G305. Nysted.Bhetor.22.
Bagges.Gieng.155. *GudsFred! hvori byg-
ge,

I
Paa Mark og paa Fjæld. GrundtvJ'S.

V.162. *Guds Fred! Farvel! i Morgen er 50

der atter en BaglWinth.VlJ201. Han hilste

Gudsfred og Godaften og spurgte, hvor
jeg var fT3L.Goldschm.VI.488. MO.I.837.
Nan8.KV.84. SjællBond.9. Feilb.I.368.510.

IV.190. Esp.88.
II
du fredsens gud, du

fredsens ['fresans] olgn., (dagl. eU. vulg.,

vist iscer i kvrnde-spr. og lidt gldgs.) i udtr.

for stærk forundring ell. overraskelse : du for-

barmende. 'Du milde Fredsens Gud. Oehl.

A.139. „Jens Peter har set ham med hende w
paa Gaden!" „Du Fredsens Gud! Paa Ga-
den I" udbrød Mdm. Skau. GoldschmJFVJlI.
113. Feilb. Esp.88. jf.(sj.): IhDu Alfred-
se ns Gndl Er det nu ogsaa ealt?Bøgh.
JT.482. 2j2) om aandelig tilstand: følelse af
ro og hvUe (efter en kamp); indre harmoni;

hjerte-, sjælefred. Der er intet Sundt
paa mit Kjød for din Vredes Skyld; der
er ingen Fred i mine Been for min Synds
Skyld.Ps.38.4. 'Lyksalig, lyksalig hver Sjæl,

som har FTedUng.BSE.VII.249. 'Fandt
ved Kvæld kun Sjælen Fred,

|
Gik det

som det skxdde. smstJ243. hendes Ansigt
var saa fuldt af Fred og Ljiike. HCAnd.
VI.2. den evige fred olgn., døden (jf.u.
bet.^:i). Blich.(1905-07).1.219. NicHolmXA.
187. I til freds, se tilfreds.

3) en af strid uforstyrret tilstand. 3.1) (nu
oftest opfattet som overf. anv. af bet. S:i)

godt forhold uden kiv og splid; forstaa-
else; samdrægtighed, med sin Mund ta-

ler Enhver Fred med sin Ven, men i sit

Hierte lægger han Snarer for ham. Jcr.9.

8. leve i Fred med sine Naboer. VSO. en
Fredens Mand (0: en fredsommelig mand).
D&H. jf. bet. 2.1: 'Har du kun Fred med
dig selv, du kjækt med Verden kan stride.

StaffeldtJ)JI.201. 'Aar og Alder | Os give
Fred med Gud og Fred med Verden. Rrz.
Svh.57. holde fred, (jf.u.bet.Sji) leve i

forstaaelse og samdrægtighed, holder Fred
med hverandre. Marc.9.50. 'Det er jo hans
Slegt, hans Naboe, Mage,

|
De frem for

ancfre bør forliges, holde Fred. Holb.Paars.
150. Hans Trang til at holde Fred med
alle Mennesker. Schand.AEJ90. mægle,
stifte fred, se u. bet. 3j. 3.2) roligt, na-
bovenligt forhold mellem stater og nati-

oner (mods. Krig^. Fredsens Tempel maa
tilluckes paa nogen Tiid, og Bellonæ Tem-
pel igien siahnes. Holb.Ul.I.S. *(han) Var
altid i Fred til Krig parat,

|
som det sig

sømmer en brav Soldat.
|
Om han i Krig

var parat til Fred | er noget som jeg ikke
veed. Oehl.Digte.(1803).242. 'Al Krig er
endt, nu Fredens Glæde lyder. EeibÆ>.36.
JPJacJ.ll. 'han (0: Tor) rammer | med
sin Hammer |

Fjendeskaren, som bryder
din (o : Danmarks) F r e d og din Ret. Ploug.
1.120 (jf.u. bet. 1a). fredens due olgn.,

se I. Due 2.3. den evige fred, (jf. u. bet.

2s) se u. evig 2. den væbnede fred,
(hist. ell. polit.) betegnelse for tilstanden ml.

Europas stærkt rustede stormagter i aarene
1880—1914. GBang.EvropasKulturhist. II.

(1899).470. ordspr.: fred nærer, krig
(for)tærer. Mau.2366. VSO. fred er-
nærer, krig fortærer. Høysg.AG.19.
Skuesp.VIl.240. | holde fred, (jf.u. bet.

3.1; nu sj.). naar ingen saadanne Betientere
er, som salareres for at giveRaad udiKjigs-
Sager, vUde alle Regieringer derover bUve
Raadvilde og holde Fred med hinanden.
HolbJBpb.II.2. holde Fred med Naboriget.
VSO. mægle, stifte fred, (søge at)

skaffe forsoning og godt forhold tU veje ml.

stridende parter; (søge at) forlige. Det er
bedre, at du . . megler os en Fred imel-
lem. Éolb.Tyb.V.8. de ville . . søge at stifte

Fred, hvor der var Uenighed. Æ^yns^.TaZ«.

(1853)14. 'han Fred har stiftet
|
I dette

Land, hvor Alting før var Splid. PalMJlI.
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63. Derpaa mæglede England Fred med
Danmark i Frederiksborg 1720.Ottosen.VH.
11.384. Matth.5.9(1907;se u. fredsommelig i;.

4) aftale ell. pagt, hvorved enigheden

ml. stridende parter (især: nationer, stater)

genoprettes; ogs.: dokument olgn., der inde-

holder fredspagten; fredstraktat, langva-
rige krige, store seyervindinger, fordeel-

a^ge ja glorieuse freder. Holb.DNB.SOS.
•Først lover begge, at de aldrig sig ind-

vikler
I

Meer udi Kriig imod ninanden,
men en Fred,

|
Som ævig vare skal, de

inåga.a.r.8a. Paars. 61. en Række særlige
Frede. Fridericia.l7&18Aarh.l54. KiddeJ.
282. i forb. m. en stedsbestemmelse : den vit-

berømte Westphaliske Fred. Holb.Anh.60.
freden i Roskilde 1658

j ||
gøre fred,

(nu kun bibl.) slutte fred. de kastede Vaab-
nene fra sig og gjorde Fred. lMakk.11.51.
De tvende Rivaler ere blevne forligte, og
have giordt en Fred, udi hvilcken de efter

Sædvane har opoffret dem, der var Aar-
sag i deris JJ-eenighed.Rolb.Tyb.IV.lO.
Æreboe.149. slutte fred, indgaa overens-

komst om, at en strid ell. (især) en krig skal

ophøre, en Courier . . berættede mig, fred-
den imellem Tsaren og Tyrken efter en
lang skermiitzel at være sluttet. JJuel.404.
*Dend Fred, som slutted blev, bestod af

faa Artikler. Rolb.Paars.60. England slut-

tede Fred (med Sverrig) 1719 og fik derved
Bremen og Verden. Ottosen. VH. II. 384.

overf: *Slut Fred, o Hjerte, med hver
Sjæl,

I

Som her dig ei forstaaerl J«^.i2SÆ.
VI.93. en fuldkommen og hjertelig Fred
blev sluttet mellem os. Gylb.KV.160.
Fred-, i ssgr. (æda. frith-, oldn. fri9-)

af Fred, især i bet. 3.1 (jf. Frede-, Freds-j.

Fredas, en. ['fre'da, sj. -daq] foran-
stillet en tidsbestemmelse: fredag aften ['fre'-

daiafd(3)n ell. (gldgs., især jød.) freda'^af-

(Z(e)n] (tidligere ogs., idet ordet sattes i forb.

m. Fred, skrevet Freddag. (Kalk.V.316). Rolb.
Vgs.in.3. jf Feilb.). flt. -e. (æda. d.s. (Sk
Lov.(Schlyter).458), oldn. frjådagr, eng. fri-

day, ty. freitag; i nord. laant fra vestgerm.;

a/" Freja ell. Frigg; egl. gengivelse aflat. dies
Veneris) ugens sjette dag. ordinarie
Bededage, som .. skulle holdis hver Fredag.
DL.2—4—5. alle Freddags Eftermiddage
(nu: hver fredag eftermiddage plejer jeg
gierne have Hoved-Fiine. Holb.Vgs.IiL3.
Fredagen er den uheldigste Dag til at be-
gynde et Foretagende, thi det faaer da altid

en daarlig Udgang. Thiele.III.29 (jf. : •man-
gen Skipper — det er bekjendt —

|
Lod

Fredags-Medbør unyttet blæse. Heib.Poet,
IX.242). Fredag . . er en katholsk Faste-
dag. E.auch.MfU.318. Simon Levi sad en
Fredag Aften i sin lille, tarvelige Stue
og nød efter Ugens Slid Sabbatens Hellig-
hed. Ooldschm.VlII.?. *paa næste Fredag

|

Er jeg fjorten Aar. Bøgh.D.II.79. i fredags
aftes, morges

\
(paa) fredag aften, mor-

gen 1 (jf. Aften sp.318*^, 320''<*°).
|] hertil

ssgr. som Fredags-altergang, -avls, -nummer

(af et dagblad), -post, -prædiken (gudstjene-
ste, som tidligere holdtes i købstæderne om
fredagen. Reskr.^U1739.§3. VSO.), -vejr (i

vejrregler som: fredagsvejr er (ell. giver^
søndagsvejr. Thiele.III.15. Boqan.1.87. jf.

Feilb.) ofl.

Fred-brev, -brnd, -bryder, se

Freds-brev osv. -dagf, en. se Fredag.
frede, v. ['fre-'Qa] -ede. vbs. (sj.) -else

10 (YSO. RjælpeO') ell. -(n)ing (s. d.). {æda.
frithæ, skaane, oldn. friåa, skaffe fred, jf.
got. gafri})on, forsone, freidjan, skaane; af
Fred)

1) til Fred 1: give fred. 1.i) (nu især
emb.) betrygge mod vold ell. overlast ved sikker-

hedsforanstaltninger (især: forbud, lovbestem-

melser olgn.); værne; beskytte. *Det Flaa-
den er, som freder Stranden. NordBrun.
D.278. 'De dreve over Hede, | De drog

20 over Hav,
|
At frelse og at frede

| Den
hellige Grav. Grundtv.SS.Il.348. beskytte
og frede Klitvæxterne. Andres. Klitf. 219.
billedl.: En talentfuld Begynderinde er en
Spire, som Directionen bør frede og pleje.

Reib.Pro8.YIl.100. CKMolb.SD.71. \\iforb.
frede om, værne om; ogs. (jf. bet. 1.2j; hæge
ell. pleje om. at bryde de tremmede Aag
og frede om Landet. (xrundtv.Snorre.II.295.

med moderlig Ømhed har (hun) fredet

30 om min Barndom og Ungdom. Oylb.B.107.
hun fredede endnu om det Ydre som to

og tyveaarig, hun havde haft. Bang.L.22.

II
(især jæg. og fisk.) om lovforbud mod jagt

paa ell. fangst af vilde dyr (især: vildt) og

fisk (til visse tider). VSO. tamme Dyr, og
dem, som Mennesket af en eller anden
Grund vil frede om. Rauch.VII.473. Fag-
lene vidste, at her vare de fredede, her
turde Ingen plaffe med Bøsse. RCAnd.

40 VIII.167. Hvaa der hertillands maa skydes
og hvad der er fredet, passer . . daarligt

med gode Jagtregler. Bogan.II.8. de lakse-
artede Fisk fredes i Efteraars- og Vinter-
m.2iSLRederne.SaWIII.163. || m. h. t. fortids-

minder olgn.: sikre mod ødelæggelse ved for-

bud, lovbestemmelser olgn.; fredlyse, et

indhegnet og fredet Gravsted. Rauch.IV.
238. Adskillige Voldsteder fra Middelal-
deren er fredede . . ved Deklaration. Saf

50 ¥111.887. fredet mindesmærke I 1.2) (nu
næsten kun dial.) vise forsigtighed med;
skaane; spare, (om) noget af samme
forhuggen Skov falder under dens Reeb,
som sin Skov fredet haver. DL.5—10—18.

Han freder sine Bønder meget for Hoveri.
VSO. (alle) tramper rask gjennem Natu-
rens Rige (om efteraaret); der er ingen
Blomster, ingen Æg, intet Kræ, som skal

fredes. Goldschm.VI.79. Karen blev ingen-

60 lunde fredet, og hendes stærke, lidt ro-

buste Former gjorde hende alt Udearbejde
til en behagelig Leg.Aakj.VF..58. Feilb.

(nu næppe or.) refl.: skaane sig; spare sig

selv. Junge.379. || især i forb. »». paa ell. f
over (Moth.F347): være sparsommelig med;
være nænsom over. Hånd er fredende over

J
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en skiilxag.Moth.F3i7. Han freder meget
. . paa sin Skov (o : hugger kun faa træer).

VSO. frede paa sine Klæder. MDL. Feilb.

||
(sj.) undgaa. frede den onde Vei, d. e.

Kiøre uden om den. Junge. 379. B (l.br.)

uegl.: opretholde; bevare. Tang.MindreBibel-
Jiist/10.0pl.l886).9. ogsaa i enkelte Ord-
sprog er (ordet „æt") fredet. HøjskBl.^^/^lSBS.
495. \J3) (nu kun dial.) m. h. t. mark, skov:

beskytte (mod løsgaaende kreaturer) med hegn
olgn.; indhegne (jf. Fredskovj. Moth.F346.
EPontA.Uas.1.417. Dersom Bonden vil høste,

da maa han pløie og saae og frede sin

U2iT\i.Myn8t.Betr.II.173. FeUb. | (sj.) m.
iings-subj.: danne et hegn. det Planke-
værk, der . . freder imellem hans Hauge
og Voldmesterhusets GTnnd.MR.1832.258.

2) (1. br.) tU Fred 3: befri for strid; brin-
ge fred til; pacificere. Imidlertid var
Æsbem . . ogsaa paa Farten for at frede
Rigets Strømme. Grundtv.Saxo.III.352. gen-
nemført Adskillelse af Kirke og Stat (var)

det eneste Middel til at berolige Sindene
og'frede Lsindct. Brandes.V.32.

3) (nu næppe br., jf. : „Talespr." Levin.)

intr.: holde fred (3). *I Fyrsterl Naar I

frede, naar I krige. BaggesJ'V.47. De Børn
kan aldrig frede. Levin.

Frede-, i ssgr. Mre'dd-] 1) {ænvd. frede-,

jf. oldn. friéar-) af Éred, især i bet. l.i (jf.

Fred-, Freds-^; kun i faa tilfælde, se frede-
god samt frecL-ig, Fredsbrev. 2) (dial.) af
frede 1.2 ; se Feilb.L368f samt Fredestue,
-brev, et. se Fredsbrev. -sod, adj. (af
Fred l.i; anv. i tilknytning til Frode frede-
god, æda. FroJ)e hin fri{)got)e (QldaKrøn.
228); poet. ell. foræld., nu sj.) især om kon-
ger: som bringer fred og gode aar; ogs.: fred-
tiskende; god. Moth.F3å6. *Da var han ikke
længer fredegod, I Men stolt og herske-
syg. OeAi.HJ.^i. *Fredegod er Herrens
Slægt,

I
Det er kun de fredegode, |

Som
skal gjælde for Guds Børn. Grundtv.SS.V.
47. *Vor fredegode Konges Fest. HeibJ'oet.

IX.258. I fuld af fred og -lykke. »Da tør

sig Dansken love | En Time fredegod
|

Med Guld og grønne Skove. GrundtvJPS.
VII.83. sa.Saxo.1.111.
fredelig, adj. [ifreaalil af fred bør siges

fredelig ikke fredelig. Høysg.AG.146. jf.
freddelig. sa.S.227. ff fredlig. Clitau.PT.59).

adv. -t ell. d. s. eU. (f) -en (vAph/1 759). VSO.).
(glda. d. s., oldn. friåligr; a/Fred) 1) (dial.)

til Fred 1.2, om person: nænsom; spar-
sommelig (jf. fredsom 1). fredelig med
hans (o: sine) klæder. Feilb. 2) til Fred 2,

cm tilstand ell. forhold: som ikke er udsat

for uro ell. forstyrrelse; fuld af fred; ro-

lig (jf. fredsom 2, fredsommelig 1/ deres
fredelige græsgange ere afhngne. Jer.2o.

37(Chr.VI). »Det er saa fredeligt, saa tyst
|

I Himmel og paa Jord. Lig.BSE.VL93.
Sunde, Fjordarme og andet fredeligt Vand.
JohsSteenstr. Kundshsiben omJorden. (1910).
17.

II
som adv. (ell. appos.): i fred og ro;

-uforstyrret. Clitau.PT.o9. 'Een strider med

Pen, og en anden med Sværd. | Held os,

som kan sidde saa fredelig heri BahbJ'oet
F.I.112. e.br. jf. bet. 3.2: »Der skal vi
kraftigen pløie og grave,

|
Der skal vi

fredeugt vande og saae. Winth.1.1. 3) til

Fred 3. 3.1 ) om person: som ønsker fred og
ro og god forstaaelse; fredelskende (jf.

fredsom 3.i, fredsommelig 2s). vi kand
aldrig ønske os en bedre og fredeligere

10 CoUega : Thi vi have aldrig hørt et uqvems
Ord af hans Mund. Holb.Ep.III.445. •Fre-
delig Drot er en Elsker af Jagten. OeU.L.
11.58. de se paa ham som paa en dristig

Røver . . Og dog ser denne . . meget be-
skeden og fredeUg ud af en Røver at være.
Tops.I.2 7. 3^) om handlemaade, handling,

udtalelse olgn.: som er fuld af ell. vidner
om fredelighed (2.i). (jf. fredsom 3.2, fred-

sommelig 2.2^. Der hans Brødre saae, at

20 deres Fader elskede ham (o: Josef) mere
end alle hans Brødre, da fik de Had til

ham og kunde ikke tale fredeligen til

ham. lMos.37.4. ombytte købmandens fre-

delige syssel med sørøverens blodige ger-
ning. VilhThoms.Afh.L338. en fredelig (o:

mindelig) løsning paa striden
j Q som ty-

der paa ell. lover fred. Udsigterne . . ere
ikke meget fredelige. FSO. MO.e.br. -hed,
en. 1) O (1. br.) tU fredelig 2 (jf Fred-

30 sømmelighed 1^. Moth.F346. egnens frede-

lighed vil snart berolige hans nerver
\

2) til fredelig 3. 2.1) tU fredeUg 3.1 : til-

bøjelighed tU fred; fordragelighed (jf. Fred-
sommelighed 2.i). (hoUænaemes) Regie-
ring, der u-forsvarligen spillede under
DæB±e med den Fiende, om hvis Frede-
lighed og Tilbøyelighed til Stilstand de
vare komne at forsikre os. Slange.ChrlV.
1274. e.br. 2.2) til fredelig 3.2: d.s.s.Fred

«) 3 (jf. Fredsommelighed 2.i). (jeg ønsker)

at leve udi fredellighed med alle Menni-
sker. Cit.l724.(Bruun.FB.LL.172). de to

unge Folk leve . . i al Fredelighed og
Føielighed sammen. Hrz.IX.22. Feilb.

fl

(nu kun foræld.) d. s. s. Fred 3.2. (kejse-

rens udsending tidrettede) saa meget, at

hånd tU Beskeed fra Kongen bragte nogle
Forslag tQ Fredeligheds og Roligheds
Stiftelse. Slange.ChrlV. 507. Det er lige-

50 godt kuriens nok . . her slaar vi Hovedet
i Bræk paa den, som tal' om Fredelighed,
og raaber os hæse for den, som mest er
Skyld i Krigen. JPJa€.L46.

CP fred-elskende, part. adj. [3] (nu
1. br.) d. s. 8. fredelig 3.i. en upartiisk Ret
af lovkyndige og fredelskende Mænd. L
Tid.1725.36. (han) var ligesaa . . krigersk,
som hans Fader var fredelskende. JfoM>.

DH.II.lo4. MO.
60 frede-riff, adj. se fredrig.

Frederik, propr. ['fre5'(a)re^] se Bon-
de-, Fj ollefrederik.

Frede-stue, en. (ogs. Fred-. FeUb.BL.
59). (jf Frede- 2; jy.) stadsestue. TroelsL.*

11.264. Feilb.

Fred-flsk, en. [3] (zool.) fisk, som lever

V. Rentrykt '/c i92S 76
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af planteføde og smaadyr og ikke æder andre
fisk (mods. Rovfisk^. LandbO.II.80. -fuld,
adj. [2 (ell. 3)] (poet. ell. højtid.) d.s.s. frede-
lig 2 (ell. 3.2;. Storm.SD.32. der var fred-

fiSdt og søndagsstille derinde (0: i en slots-

gaard), man hørte kun fjernt og dæmpet
Byens dumpe \jT0.Wied.Kna.l?6. -fyldt,
part. adj. [2] (især poet. og højtid.) d. s.

Tops.II.188. Dagen hælder, gylden og
fredfyldt og stille. Jørg.E.50. f -færdig:,
adj. [3] beredt til fred; fredelskende ; frede-
lig (3.1). LTid.1726.529. hvor fredfærdig
Han var, viiste Han sig dog altid ogsaa
at være Vaabenfærdig. Zaw^^efee/r. 7r.35.
VSO. jf.: I sædvanlige Omstændigheder

. . kand ingen nægte Nationens (o: den dan-
ske) Fredfærdighed, Høflighed og Hos-
pitalit3dt.EPont.Atlas.I.137. -helg, en. [l.i]

{efter oldn. fri9helgr; sj., kun hos sprog-
rensere) d. s. s. Fred l.i. brud paa fred-
helgen pådrog den hårdeste straf. Fr
Hamm.Kirkehist.II.?l. EjælpeO.

|| (jf. Fred
2) overf. søndagen skal (være) en dag,
som bringer . . fredhelg over ens sind og
ens hus og ens by. FSadolin. Nervehelse.

(1908).58. -hellig:, adj. [I.1] [-|hæl«i]
(ænyd. d. s. (COstersen.Glossarium.^(1652).

291); genopt. fra oldn. friåheUagr; foræld.,
poet. ell. højtid.) 1) som ved loven er sikret

mod al overlast; hellig; ukrænkelig; sakro-

sankt. Moth.F345. Rosenb.1.487. Kongen
er ansvarsfri; hans Person er fredhellig
(Grundl.(1866): heUig og ukrænkeligJ.

Grundl.(1915).§12. overf: For Kritikken
var den gamle Digter (o: H. C. Andersen)
. . nu fredhellig. DagbWel875.1.sp.2. 2) om
sted, tidsrum olgn.: som (ved lov) er sikret

mod fredsbrud; som ved sin hellighed beskyt-

ter mod vold; fredlyst; ogs.: fredet (I.1). Far-
vandet under Norge, saa vel som mellem
Skagen og Falsterbod, under Skaane, Ble-
king og Gulland, (skulde) være fredhel-
ligt. ADJørg.NH.1.299. Drachm.DD.182.
Kaiud (spurgte ham), hvorfor han bar vå-
ben i den fredhellige tid (0: juletiden).

HOlr.KnudLavard.(1888).237. overf.: Vi-
denskaben er i vor Tid et fredhelligt Om-
raade, en fælles Ejendom . . uangribelig
af Partiernes og Folkenes Kampe. Naturv
Tidsskr.5R.II.384. Alting var lydløst og
fredhelligt. -SJlfic/i.Æ6. 34. -hellige, v.

[-|hæK')i((i)a] {genopt. fra oldn. friåhelga;
især hos sprogrensere; 1. br.) til -hellig (2):

gøre fredhellig. ADJørg.I.191. Han fred-
helligede det gamle . . Træ. SMich.EB.32.

jf: Denne fredhelligede Formiddag (0: en
søndag formiddag). Pont.LP. VII.132.
fredins, en. se Fredning.

t Fred-klokke, en. [2.i] (ogs. Freds-.
Cit. 1732. (Hofman. Fundationer. II. (1756).
156)). klokke, hvormed der morgen og aften
ringes til bøn; bedeklokke, (degnene) skulle
Aften og Morgen ringe Bede- og Fred-
Klokken.i)i.5—i5—5. Moih.F345. -kær,
adj. [3] (sj. freds-. Brandes II1.406). (især

ell fo " ' ' '
'poet. foræld.) d. s. s. -elskende. Moth.

F345. Eio.1.166. Flose vilde raade Folk
godt, hvis de alle var gamle, udlevede,
fredkære, yemie^ddlQ. EBrand.A.56. i Be-
siddelse af et fredkært ^må.FFalkenstjeme,
Overs.afIIerodot.I.(1897).100. GJ -kærlig,
adj. [3] (ogs. freds-j. d. s. Slange.ChrlV.
1113. jf.: Kejserens stærke Betoning af
sinFredskærlighed.i)annefero5'.''Vui907.
l.sp.l. D&H. -kob, et. [l.i] (ogs. Freds-.

10 TroelsL.^V.272). {efter glda. æda. frithkøp,.

oldn. friåkaup; jur., foræld.) handlingen at

købe sin fred, sone et fredsbrud med bøder;
ogs. konkr., om den sum, der erlægges (jf.
Mandebod). Moth.F345. kun Ledfingsbø-
der og Fredkøb . . forbeholdt han Kronen.
J0lr.SD.III.62. -land, et. [1] {efter oldn.

friå(ar)land, jf. ænyd. fredeland, land ell.

sted, hvor der er fred) især om forhold i Nor-
dens oldtid: sted, hvor vikinger kunde have

20 fredeligt (vinter)ophold. Kongen . . bød
ham have Fredland hos sig. Grundtv.PS.
1.475. Randver Viking, der levede i god
Forstaaelse med Sigurd Jarl og havde
Fredland og Vinterleie paa Ørkenøerne.
Eauch.V.177. JoJisSteenstr.NJ.367.

\\
(l.br.}

overf.: fristed; tilflugtssted. Grundtv.SS.V.
207. EjælpeO.
fredlig, adj. se fredelig.

fred-lyse, v. [-ily'sa] vis. -ning. 1) lyse

30 i fred; lyse fred over. (især i perf. part. off

som vbs.). 1.1) [I.2] d.s.s. frede l.i. Moth.
F345. Dog døer jeg Davids Ven. Fred-
lys, begræd mit Siiø\\NordBrun.Jon.l34.
Storken er fra gammel Tid en fredlyst
Fugl hos os, og den er nu ogsaa efter

Loven fuldstændig fredet. Frem.DN. 429^

II
især (arkæol.) m. h. t. fortidsminder, mo-

bUe Oldsagers Opbevaring i et eget Lo-
cale, og Fredlysning over dem, som ikke

40 vare tU at flytte. Nyerup.Levnet.55. Bogan..

1. 104. (jættestuerne paa Møn) ere aUe
fredlyste. Soph Miill. VO. 81. 1 .2) (1. br.) jf.
Fred 2.1 slutn.: lyse velsignelse over. •Til

Folkene alle trindt paa Jord
|
I skal min

Hilsens Fredlysning bære. Grundtv.SS.IV.
123. MEamm.Sak.50. 2) \ dømme ell. gøre

fredløs (II.l); bandlyse. *nu har han mi-
stet

I
Begge de blomstrende Sønner.

|

Heidrek har slaget den Ene, j Selv har
K)han fredlyst den knåGn.Erz.D.iy.237.

-læg;se, v. [3] vbs. -ning. {nydann. efter

oldn. friQleggja; kun hos sprogrensere) især

m. h. t. oprørsk ell. erobret land: bringe fred

og orden tilveje; pacificere. EjælpeO. erobret
Land . . som maa fredlægges og forprøj-

ses ved Voldsforholdsregler. 2^Te«s6.4."/*

1897.1.sp.4. (kulturens) ideal er nu lande«

fred, bade den indre lovbundethed og den
ydre fredlægning af store landområder.

60 AOlr.Danmarks heltedigtning.I.(1903).306. ||

ogs.: fredlyse; neutralisere, fredlægge Qre-
SMuå.D&E. L -los, en. {vist nok af II.

-løs, men grunden til navnet er uvis) 2i slægt

af kodriverfamilien, Lysimachia L. (jf. Due-
urt;. JTusch.139. vAph.Naih.II.487. den
lille krybende Slyngplante med gule Blom-
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ster, der strakte sine Ranker imod ham.
„Fredløs" hed den jo. SMichÆh.88. Mentz
0£iU.IJ.32. duskblomstret, penge-
bladet fredløs, se dnskblomstret, pen-
gebladet. I (dial.) hlaa skjolddrager, Sat-
tellaria galericulata L. JTuschJ221. II. -las,
adj. 1) [1.1] {æda. frithløs, oldn. fridlanss;

jur., foræld.) som p. gr. af en forbrydelse

har mistet sin fred og (hin) forfølges uden
skaanstl; udstødt af samfundet; retdøs; ogs.:

landflygtig; landsforvist. Fredløs mand ha-
ver Dagsrum og Nattefrist at rømme. DL.
1—24—16. saadanne Misdædere (bliver)

fredløse, eller landflygtige. «»j«<.5—16—16—6. (prinsens) ulyksalige Liv skulde alle-

vegne eftersøges og forfølges, og hånd
erklæres Vogelfrey eller Fredløs, saa at

ingen skulde kunne forgribe sig paa ham.
HolbAnh.70. 'Dansken var fredløs i Skov
og paa Hede. GnmdtvJPS.VI.234. '(min
brøde) jog mig fredløs ud af Fædrelandet.
Bredahl.III.lS. af Erik Menved blev (han)
beskyldt for Utroskab og erklæret fred-

løs og hans Gods forbrudt Trap.*IV.ol3.

II (1. br.) om handling olgn. : som paadrager,
medfører fredløshed; halsløs. Moth.F345.
VSO. MO. 2) [1.2] (jæg.) om vildt: som
ikke er fredet, altid kan jages. Det store

Vildt har fra gammel Tid været fredløst

i Danmark. BoganJIJ46. smstJ.37.98. Fred-
løse hele Aaret (er) Ørne, Høge, Falke
og Glenter. Bigsdagst.A. 1921/22.6489. 3)
[2.i] (to, især poet.) uden fred og ro; hvile-

løs; rastløs; urolig. *han sank i fredløs
Slummer.XordBrunJon.130. 'Roskildbrød-
renes store Id . . |

Hint fromme Forbund
i fredløs T\å.Ing.VSt.36. »en fredløs Nat-
tens Aand. Kaalund£D.27. pinefulde Dage
og fredløse Nætter. Wied. S. 306. -las-
lied, en. især (jur., foræld.) til U. -løs 1

:

retsløs tilstand; den straf at være ell. blive

fredløs (ophævet vedForordn.'Vsl827). »Vogt
dig for hvem du til Fredløshed dømmer!

|

Langt ej fra Børn og fra HustruJeg røm-
mer. Grundtv.PS.ri.236. Ottosen. VH.1.105.
l^^redning, en. (f Freding. LuxdJDagb.

I£35). vbs. til frede, især til frede 1. 1)

tU frede l.i: værn; beskyttelse. Moth.
F347. en Forening . . med det Formaal,
at virke for Oldsagers Udgravning og
Fredning om de lokale Fortidsminder,
særlig en lille Kæmpehøj udenfor Byen.
Tops. 1.311. JPJaet. 236. || iscer jæg. og

fisk.: Den paabudte Fredning omfatter til-

lige de fredede Dyrs Yngel samt Fug-
lenes Reder og Æg.SaVVIIL890. Fred-
ning af Fisk. swasf. jf.: Han var gaaet ind
i Godsejerens Skov og havde jaget der
uden at bryde sig om Fredningstid og
Jagtkort. NSvends.H.33. 2) (nu kun dial.)

til frede 1.3: beskyttelse (af mark, skov) mod
ødelæggelse (af kreaturer) ved hegn, gærder
osv.; ogs. (mere konkr.) om de midler, der
anvendes tU beskyttelse, (i Mellemslesvig)
falder vel nogen smaa Skov . . men kom-
mer ikke ret høyt . . af Mangel paa Fred-

ning. EPontA.tlasJ.418. Lede (maa) være
tilladte ved begge Ender af en Landsbye,
paa det at der kan være Fredning for
Agrene, imod Bøndernes smaae Kreature,
der . . fødes paa Byens Gadeplads, for-
ordn."/« 1795. ^8^. VSO. MO. gavnlige
Følger af Fredningen fra Kreaturer (viste

sig) i den frodigt fremspirende Plante-
væxt. Bomh.Samlinger.Xl4,191 7).91.

10 fred-ri|r, adj. [3] (ogs. frederig^. (poet.

eU. højtid.; sj.) fredelskende; fredegod: frede-
lig (3). »Dit Fred e-rige Sind Du (o:

Fr. IV) lodst os see og kiende,
| Du bygte

Fredensborg, da Krigen vartilÉnde-7#rtw.
133. OeUJ<:A.321. Denne Fyrstes lange,
fredrige Regiering. JfO.
^Freds-, i ssgr. ['freSs-; ni* 1. br. 'fres-]

(ænyd. d. s.; fortrænger ofte celdre ssgr. m.
Fred- (se fx. -brev, -brud^; hvor sidste led

20 begynder m. s-, herskede tidligere nogen vak-
len i skrivemaaden, se fx. -stiftelse, -stifter,

-styrer samt Fredsted) o/" Fred, isa^ (oftest

jur., emb. og polit.) af Fred 3.2 og 4 (mods.
Knss-); hvor intet andet bemærkes ndf.,

foreligger denne bet. J af de mange ssgr. kan
(foruden de ndf. anfårte) nævnes: Freds-
aar, -betingelse, -bevægelse, -fest,
-forslag, -gudinde, -konference,
-kongres, -liga, -længsel, -parti,

30 -tilbud, -tilstand, -udsigt, -venlig
(-hed), -vilje, -vilkaar.
fred-salié) adj. [31 (poet. ell. højtid.,

nu sj.) d. s. 8. iredsæl. 'Hal leiede Skarer,
for Brittemes Guld | I giæster fredsalige
Strande ? Sander.Xye Krigssange for 1807 og
1808.10. *fredsalig, mild og venlig. OcW.
S0.5 7. J/". F r e d s al i g h e d. IngÆFJ.229.
Freds-artikel, en. især i flt., om de

enkelte punkter i en fredstraktat; ogs. (som
40 pi.) om selve traktaten (jf. -punkt^. Holb.

Tyb.V.8. Anlangende Russernes Bref og
Forvaring, da findes derom intet udi de
sidste Freds-Artikler.S/anoe.CÅrl F.4i 9. SaL
VII.96. -brev, et (ogs. Frede-: Sal.^VIII.
889. t Fred-: Moth.F344). I) [Ij] (glda.

fred(e)breff, oldn. friåarbréf
;
jur., foræld.)

brev, hvorved der tilsiges nogen (især: en for-
bryder) fred eU. frit lejde. MothF344. Troels
L.VJ.76. 2) [3.2] (sj.) fredstraktat, (der) slut-

50 tedes samme Dag en fast og ubrødelig
Fred . . Nogle meget vigtige . . Bestem-
melser fandt ikke Plads i selve Freds-
brevet, men indførtes i tvende særskilte
Akter. AllenJ.609. KrErslJ)M.63. -brud,
et. [Ij eU. 3.2] ^t Fred-: MothJ'345). (æda.
frithbrut, oldn. friåbrot; hist. ell. jur.) dels

om handling (forbrydelse), hvorved samfunds-
freden krcenkes, dels om en fjendtlig optræ-
den af en stat over for en anden, aer maa

60 medføre krigstilstand (jf. -brydelse^. Dron-
ningen udi Engelland var bleven noget
u-taalmodig over de Engelske Skibe som
forleden Aar bleve opbragte af de lette

Krytsere . . hvUket Dronningen optog, som
et Freds-Brud. S/a«^e.C7irIFJ60. Ottosen.

VHJJ.05. t -brydelse, en eU. (sj.) et

76*
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(Slange. ChrIV.1202). (l.s.Vold,U-ret,Freds-

Brydelse. Holb. Herod. 84. Slange. Chr 1 V.

1203. -bryder, en. (f -brydere ; ogs. Fred-

:

Moth.F345). [l.i] (især foræld, ell. hist.) per-

son, som begaar (har begaaet) fredsbrud (jf.

-forstyrrerj. Holb.Anh.65. dersom dette
skulle bevilges, kundeHansKongel. Maj est.

ikke regnes for andet end Freds- og For-
bunds-Brydere. Slange.ChrIV.55. Kongens
frelsemænd skulle forfølge alle sørøverne,
og de, som gribes, skulle rettes over som
fredbrydere. Barfod. BH. I. 296. KrErsl.
DM.15. -bnd, et. (nu sj.). 1) {oldn. fri9-

bo9) tilbud om fred. Pram.IV.20. 2) bud-
bringer om fred; sendebud, der melder ell.

(især) tilbyder fred; parlamentær. See, deres
stærke de skrige derude; freds bud (1871:
Fredens Bnå) skal græde beskeligen. Æs,
S3.7(Chr.VI). VSO. 798 sendte Karl atter

Fredsbud til Siglreå. Barfod.F.L99. -dom-
mer, en. [1.1] (t -dommere), {efter fr. juge
de paix ell. eng. justice of the peace) om
franske ell. (især) engelske forhold: borger,

der af øvrigheden kaldes til at holde fred og
orden og afgøre mindre retssager inden for
et vist distrikt; politimester og underdommer.
han har meere at sige end nogen Bye-
eller Herreds-Foget. Han er selv Freds-
Dommere. Pamela.I.132. hver Canton . . har
en Fredsdommer (juge de paix). FrSneed.
1.359. for Fredsdommeren i Dorsetshire
(blev) fremførte 6 Smaadrenge . . ankla-
gede for Frngttyverie. Blich.(1920).X.3.
JohsSteenstr.su.247. -fane, en. (sj.) d.s.s.

-flag; billedl.: Drachm.RI.36. -flag, et. (sj.)

flag (af hvid farve), der hejses som tegn paa
fredelige hensigter; parlamentærflag (jf. -fa-

nej. MO. HjælpeO. (præstens) hår var hvidt
som et fredsflag. Hjortø.UFS.86. -fod, en.

3ii, næsten kun i forb. m. paa: en hærs til-

stand (størrelse, udrustning osv.) i fredstid

(jf. Fod 7). den franske Krigsmagt paa
Fredsfod.PAffet6.Z7S.530. det Batteri, hvor-
til han hørte, sattes paa Fredsfod. jØrs^.

VIII.96. D&E. (sj.:) Denne Bestemmelse
er en directe Følge af Krigsforholdene,
idet der under disse ikke kan exerceres
efter Fredsfodens Bestemmelser. MB.1848.
260. -forband, et. 1) (jf. I. Forbund l.i;

t overenskomst om fred; fredstraktat. VSO.
MO. 2) (1. br.) sammenslutning, forbund (1.5)

til fredssagens fremme. S&B. f -fordrage,
et. (jf. li. Fordrag 2) d. s. s. -forbund 1.

Moth.F347. Da den roeskildske Fred var
sluttet . . hastede man med at opfylde alt

hvad Fredsfordraget ti\ho\åt.Mall.SgH.109.
de tænkte paa at bryde det indgaaede Freds-
fordrag. Molb.DE.II.418. -forening^, en.

O t (jf- Forening 4j d. s. s. -forbund 1.

*Assov (o: en by) faldt til Tyrkerne |
Ved

daarlig Freåstorenins. Falst.146. 2) forening
(8.4), der virker for fredssagen (jf. -forbund 2 J.

Hørup.III.4. SaUVlll'.899. -forhand-
ler, en. (nu 1. br.) person, der fører freds-
forhandlinger, hans Czariske Majestet (skik-

kede) ham som Fredsforhandler til Con-

stantinopel. Holb.Hh.II.l 77. Slange.Chrl V.
327. -forhandling, en. forhandling (1),

xmderhandling om fred (jf. -handel, -hand-
lingj. (han) blev brugt til Freds Forhand-
ling imellem Keiseren og Tyrken. Holb.
Hh. II. 176. JSneed. 1.411. SaU VIII. 902.
-forstyrrer, en. [l.i og 2] (f -forstyrrere).

person, som krænker den offentlige fred, søger
at paaføre andre strid; nu næsten kun m.

10 afsvækket bet: person, som volder ulejlighed

og besvær (især: ved støjende opførsel olgn.),

som forstyrrer ens fred og ro; urostifter (jf.
-styrrerj. u-gudelige Mennesker, de Ret-
ferdiges Forfølgere, og Freds-Forstyrrere.
Holb.JH.1.363. (han) giordte nye Allarm
i Byen, saa at han . . blev sat i Fengsel
som en Freds FoTstørrere. LTid.1726.203.
Vil du ikke nok snakke lidt med mig .

.

idag er jeg en Fredsforstyrrer I In^^-L^.

») IV.8. bør det os ikke med brændendes
Lue og blanke Sværde at gaa den Freds-
forstyrrere paa Huden, som plat vil lægge
os øåe.JPJac.1.42. Den gamle Pige gik
hende . . trevent til Haande, det var tyde-
ligt, at hun i mig saa en anmassende
Fremmed, en Fredsforstyrrer. AndNx.DB.
79. -fyrste, en. [2 05' 3] 1) (bibl.) tilnavn

til Messias som den, der bringer fred. et

Barn er os født, en Søn er os given, og
30 Fyrstendømmet skal være paa hans Skul-

der, og hans Navn kaldes Under, Raad-
giver, vældig Gud, Evigheds Fader, Freds-
fyrste. Es.9.6. 2) (1. brT) fredelskende, fred-
sæl fyrste, (han kom) denne Gang mere
som Fredsfyrste, end som Erobrer. ilfoZft.

DH. II. 346. Fredsfyrsten. Etlar. (bogtitel.

1899). -fælle, en. [8.1] (sj.) person, som
man lever i fred og god forstaaelse med;
forbundsfælle; ven (jf. -mand i), de har

^ overvældet dig, alle dine Freds -Fæller.
Ob.7(Lindberg). Orønb.LN.37. -foler, en.

om handlinger ell. dispositioner, der har til

formaal uofficielt og indirekte (under haan-
den) at undersøge mulighederne for freds-

slutning. BerlTid.^/il920.M.l.sp.2. Pol.^h
1923.1.sp.3. t -handel, en. d.s.s.-handling.

Moth.F347. Slange.ChrIV.377. f -hand-
ling, en. d. s. s. -forhandling. Holb.DNB.
277. vAph.(1759).

\\
fredsslutning; fredstrak-

50 tat. JJuel.422. det som var indført udi
Freds-Handlingen med Russerne, (kunde
ikke) være Norge til nogen Skade. Slange.

ChrIV.131. t -instrument, et. doku-

ment, der omhandler en fredspagt, det hele
Freds-Instrument, saadan som det af Kay-
seren selv blev ratificeret. Gram.Breve.90.
Nørreg.Naturr.466. -klokke, en. se Fred-
klokke.
Fred-skov, en. (ænyd.d. s. i bet. „lund";

60 af Fred I.2 ell. frede l.s; 'forst. ell. jur.) skov,

som (if. Forordn.*''/9I8O5) skal indhegnes og

vedligeholdes; fredet skov. MO. Horskobbel
voxede op til en prægtig fredskov med
talrigt vMt.ADJørg.IV.381. SaUVIII.898.

jf. Fredspligt : At et Areal erFredskovs-
pligt undergivet, vil sige, at det skal be-
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vares og fredes som SkovJ^urFormularbog.^
687. H overf., m. tilknytning til Fred 2.1

:

•I Sommer-Nattens korte Svale
| Slaar

højt Fredskovens Nattergale. GrundtvSS.
111.314.

Freds-kys, et. [3.i] (jf. oldn. fridar-
koss; efter lat. osculum pacis) kys, der gives
som tegn paa fred og samdrægtighed; broder-
kys; ister om forhold i den ældre kristne kirke

og de katolske kirker: kys, hvormed de kristne i'o

(ved visse lejligheder) hilser hinanden som
medlemmer af en familie. Klevenf.(KSelsk
Skr.VI.17). »Giv mig et Fredskys! CGan-
drupJPeriander. (1874). 166. Sal* VIII. 898.
-kær, -kærlie, -kab, se fred-kær osv.

•mand, en. [3j 1) {ænyd. d. s., oldn. fri-

8(ar)maar, jf. ænyd. fredemand, fredsbud;
bibl.) t d. s. s. -fælle. Alle dine (o: Edoms)
pagtes mænd have ladet fare til lande-
merket, dine freds-mænd (1871 : de, som »
havde Fred med dig) have bedraget dig,
de have faaet overhaand over dig. Ob.7
(Chr.VI). Jer.38.22(Chr.YI; 1871: gode
venner^. 2) (sj.) fredsven.D&É. •mægler,
en. [3] ft -mæglere. Slange.ChrIV.65). per-
son, som mægler fred mellem stridende par-
ter. Slange.ChrIV.327. (Kristian IV) knyt-
ter Forbund med Viisdom, bryder dem
ikke af Egennytte . . Derfor kappes Fyr-
sterne om at vælge ham til Fredsmægler, io
Dichm.(Eahb.LB. II. 115). Ing. EF.

I

V. 138.
S&B. jf.: Religionen . . bliver Part i Sa-
gen, istedenfor som Fredsmægler at staae
over alle Pwrter. HeibJPros.1.398. -mæg-
ling:* en. (1. br.; jf. -mægler). Slange.Chr
IV.759. MO.
fredsom, adj. ['fre9|S(om'] {ænyd. fred-,

fridsom, /"sr. frij)samber, oWn. friflsamr; af
Fred; nu sj., jf. dog u. bet. 3.i) 1) (nu næppe
br.) til Fred I.2: nænsom; skaansom (jf. 40
fredelig 1^. Han er meget fredsom over
sin Have, Skov, sine Klæder, Bøger, Bøn-
der. VSO. 2) til Fred 2: d. s. s. fredeUg 2

(jf. fredsommelig 1 ). I den grønne og fred-
somme J)al.Biehl.DQ.(MO:). »Mit Føde-
land af fredsom Dvale vaktes

|
Til For-

svarskamp mod AlbionlBagges.NblD.294.
langt derfra (0: fra valpladsen) i den fred-
somme By. HCAnd.VIIL5. jf.: »Fredsomt
Plovjern

|
Var ikke smeddet om til Sværd 50

og Spjå.Bagges.NE.175. 3) tilFreåS. 3.1)

om person : d.s.s. fredsommelig 2.1 (jf. frede-
lig 3.1;. Moth.F348. *fredsomme Konger.
EwJI.94. 'fredsom Pilgrim paa sin Vei
han krænked. Jn^r. rfi.i5<2. En skal nok
følge jer fredsom, men vil I binde mig,
maa I ogsaa gerne det. Søiberg.LL. 178.
OrdbS.(jy.). 3.2) som er fuld af ell. vidner
om fredsommelighed; fredelig (3.2); fredsom-
melig (2.2). et got fredsomt Naboeskab skal w
være mellem begge 'Rigerne.Slange.ChrlV.
213. Med denne Magdalene levede jeg i

sex Aar i et fredsomt og kierligt Ægte-
skab. ^a^5'es.^Z^.39^. *Marsken med fred-
somt Hjerte

|
Da venligt til ham treen,

Winth. HF. 314. iredsommelis, adj.

[frefl'swm'ali] adv. -t ell. d. s. ell. (t) -en
(vAph.(1759). VSO.). iæda.(superl.)fieth-
sumælist (E.arpJKrj.xxii), oldn. friåsam-
ligr (i bet. 2); afl. af fredsom) 1) f otn
tilstand: d. s. s. fredelig 2. udi fredsomme-
lige Tider. HolbJ)EJI.434. 2) til Fred 3.

2.1) (jf. fredsom 3.i, fredelig 3.1^ som elsker

fred og god forstaaelse; især: som bestræber
sig for at holde fred og derfor (som oftest)

giver efter; eftergivende; godmodig. Min
Sjæl har længe nok boet hos dem, som
hade Fred. Jeg er fredsommelig; men naar
jeg taler, da ere disse færdige til Krig.
Fs. 120.7. Salige ere de fredsommelige
(1907: de, som stifte Fred^; thi de skal
kaldes Guds Børn. Matth.5.9. en Vert med
Samvittighed er lige saa rar, som en riig

Soldat, en taus Barberer, en ærlig Møl-
ler og en fredsommelig Procurator. Joi6.
11JJ.7. *Den sorrigfulde Sjæl fandt Trøst,

|

Fred den Fredsommelige. Ing. RSE. VII.
127. et overordentlig behageligt og fred-
sommeligt menneske ! Q som adv. (Levi)
vandrede med mig fredsommeligen (1871

:

i Fred^, og i oprigtighed, og omvendte
mange fra misgieTning. Mal.2.6 (Chr.VI).
Slange.ChrIVJ.45. VSO. han var en del be-
ruset, men optraadte alligevel ret fredsom-
meligt

i
2.2) (nu 1. br.) om tænke- ell. hand-

lemaade: som vidner om ell. beror paa fred-
sommelighed; fredelig (3.2). med fredsom-
melige og trofaste ord (1871: med Freds
og Sandheds Ord). Esth.9.30( Chr.VI). (et)

fredsommeligt Sind. JfO. -hed, en. 1) [1]

t fredelighed (1); fred (2.i). forstyrre Re-
ligionen og Fædernelandets Elirkers Fred-
sommelighed.Slange.ChrIV.229. 2) til fred-
sommelig 2. 2.1) det at være fredsommelig;
sagtmodighed; godmodighed (jf. Fredelighed
2.1;. DL.6—5—1. De mange Freds-Trac-
tater, som (Catharina af Medici) sluttede,
ere intet Beviis paa hendes Fredsomme-
lighed. Eolb.Eeltind.I.187. Grundtv.Dansk.
1.131. S&B. 2.2) fredelighed (2.2); fred (3.i).

han (levede) med sine Venner i stor Fred-
sommelighed og udi en kiærUg Omgien-
gelse. Holb.Ep.IV.124. vi talte om sagen i

al fredsommelighed
j

Freds-pagt, en. (nu 1. br.) overens-
komst, hvorved en fred indgaa^; ogs.: freds-
traktat. Derfor blev freds-pagt (1871: en
Fredens Fagt) ham stadfæstet, at han (0:
Pinehas) skulde være forstander over de
hellige ting.Sir.45.44(Chr.VI). 'Dog Freds-

Sagt kan han ei meer undvige:
| Som

iøimods-Offer for Danmarks Ro, | Med
Knnd han skifter sit Land og Rige. Jw^.
VSt.188. MO. D&H. -palme, en. (poet.)

i biUedl. udtr. for freden. 'En naadig Gud
jo vil tilskikke

| Fredspahnen dig, før du
det troer. Winth.IIlJ03. 'Hvile i det Ly,
Fredspalmen yder,

| Var ei Danfolkets
Fryd.Bredahl.E.3. -pibe, en. {<M0.; jf.
eng. peacepipe) tobakspibe, der ved fredsslut-
ning blandt Nordamerikas indianere blev be-

nyttet til besegling afforliget. BjemmetJ.912,
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909. SaUYIII.898. (spøg.) i sammenlignin-
ger ell. bilkdl.: *jeg ryger . . som den vilde
Huron

| en Fredspibe med min Fjende.
Kaalund.183. Schand.SD.210. JVJens.C.287.
-pligt, en. [1.2] (1. br.) d. s. s. Fredskovs-
?ligt (se u. Fredskovj. Rosenkrantz.MC.20.
-punkter, pi. d. s. s. -artikler. Holb.

DlsB.278. (dersom)Danmarkes RigensRaad
Samtykke udfordredes til denne Handel;
da kunde saadant udi Slutningen af Freds-
Puncterne 'måiøves.Slange.CJxrIV.326. VSO.
-raad, et. (bibl.) beslutning ell. plan om
fred; endrægtighed; enighed, han skal bygge
Herrens Tempel, og han skal bære Konge-
herlighed, og han skal sidde og herske
paa sin Throne, og han skal være Præst
gaa sin Throne, og der skal være Freds
aad (Vulgata: consilium pacisj imellem

dem hegge.Sach.6.13. Spectator.305.jf.MO.
'»agf en. især i best. f., om de moderne be-

stræbelser for at afskaffe krigen og indføre
afgørelse af tvistigheder ved voldgift. Hørup.
111.3. jeg tænker først og fremmest paa
Fredssagen: støt den . . Lad det kjendes
paa jeres Skjærv, at Skriget, Raabet er
oppe i jeres Hjerter: Fred! Kjærlighed 1

Fred.JafcZnM.6rP.45. -slntning, en. hand-
lingen at slutte, indgaa fred; ogs.: fredstrak-
tat. ExtrReUlil722.7. da kunde Fædrene-
landet . . tvinge dets Fiender . . til ære-
fulde Fredsslutninger. Må/Z. H6r. 15. Den-
gang Danmark efter den ulykkelige Freds-
slutning i Aaret 1814 maatte give Slip paa
Norge. Hauch.MfB.206. Pont.BH.6.

\\ (nu
næppe br.) om det dokument, der omhandler
fredstraktaten, intet var indført udi Freds-
Slutningen hendes Person og Titul angaa-
enåe. Slange.ChrIV.357. VSO. -sted, et.

se Fredsted, -stiftelse, en. [3] (nu sj.)

det at stifte fred. Freds-: Holb.Ep.III.349.
Slange.ChrIV.316. ved saadan Fred stif-
telse omdanne de To Slags Mennesker
til Eet Nyt Menneske. Ephes.2.15(0Guldb.).
-stifter, en. [3] (\ Fredstifter. Høysg.Anh.
4. — t Fredsstiftere), (nu 1. br.) person, som
skaffer ell. mægler fred. Holb.MpS.57. (det

var ikke) Kong Gustav Adolphs Alvor, at

hånd ville have Kong Christian . . til Mæg-
lere og Freds-Stiftere imellem sig og sin

Y'\Qnåe.Slange.ChrIV.366. Christus . . den
store Freds-Stiftere. EPont. Men. III. 424.
MO. -styrke, en. ^ hær paa fredsfod.
SaUVIII.903. t -styrrer, en. [l.i og 2]

d. s. s. -forstyrrer. (N. N.) haver foretaged
sig de halshugeede Preussiske Handelma-
gerers og Fredstørerers Scheels, Horsts
og Funkens acta. LTid.1731.391.
Fred-sted, et. [1 og 2] (ogs. Freds-.

HjælpeO.). (Jf. oldn. fri9sta9r; nu især dial.)

sted, hvor en forfulgt (en fredløs) kan være
i sikkerhed; fristed. VSO. MO.

||
(dial.) om

fristed i boldspil olgn. VSO. Feilb.

Freds-tegn, et. (jf. ænyd. fredstegn,
korsets tegn, oldn. fri5(ar)tåkn samt fredens
tegn u. Fred 2.i) 1) hvad der er et billede

(symbol) paa fred. l.i) (sj.) om handling.

(ved konfirmationen holdt biskoppen) dem
Bagdelen af Haanden til for at kysse sam-
me til et Fredstegn, ved det hånd sagde
Paxtecum.iTtd.i 745.764. 1.2) (arkais.) om
ting, spec. hvide stave olgn. baaret af freds-
forhandlere. Moth.F348. VSO. 2) (1. br.) især
i flt., om begivenheder olgn., der tyder paa
fred. Det er intet godt Fredstegn, at
begge Magterne trække flere Tropper

10 sammen. VSO. MO. -tid, en. (ænyd. frede-
tid) især i forb. m. i og oftest i flt. : fred
(3.2). jeg tienner Herren med Liv og Blod
udi Yxeå5-TiåeT.Holb.Mel.IlI.3. Udgifter-
ne for den franske Marine i Fredstider.
PAHeib.TJS.531. (naar) man havde faaet
Fredstider, saa var det bedst at give Hæ-
ren Afsked. Heib.Pros.1.396. Øvelser, som
i Fredstid skulle belære Soldaterne om
Forskelligt vedrørende Slag. OBloch.D.^I.

70 302. jf. : *en lidenskabelig lid
| Er i Na-

turens og Menneskets Sommer;
| Kraften

ægger dem begge til Strid —
| Indtil en

stillere Fredstid kommer. Hrz.D.IV.149.
Fred-stiftelse, -stifter, se Freds-

stiftelse, -stifter.

Freds-traktat, en. overenskomst, hvor-
ved der sluttes fred; ogs. om det dokument,
der indeholder overenskomsten. Jeg giorde
ald ansøgning . . hos Tsaren . . for at faae

30 freeds Tractaten at see. JJuel.422. dend
Adrian van Enckhuysen er een af de lær-
deste Studhentere i Holland; thi ingen
Ambassadeur kand bruge større Intriguer
ved en Freds-Tractat. Holb.llJ.I.l. Nørreg.
Naturr.466. SaUVIII.902.
Fred-stne, en. se Fredestue. -styr-

rer, en. se Fredsstyrrer.
Freds - underhandler , -under-

handling, en. d. s. s. -forhandler, -for-

« handling. MO. S&B. -Talg, et. [3.i] (polit.)

valg, ved hvilket en parlamentarisk forsam-
ling genvælges uden valgkamp efter aftale

ml. partierne. PoU*'U1915.3.sp.l -ven, en.
tilhænger af fredssagen; pacifi,cist. Inq.Lev-
net 1.55. Hørup.in.4. AKohl.MP.lil.l47.
-Tierk, et. (nu 1. br.) især i best. anv.:
arbejde for, underhandling om fredens gen-
oprettelse. LTid.1746.794. Goldschm.V.149.
HFEw.SE.II.368. D&H.

50 fred-sæl, adj. [1 og 3] best. f. og flt. -e

ell. (nu sj.) -le (Grundtv.PS.1.171. Winth.I.

5). (genopt. ca. 1700 fra oldn. friQsæll; især
poet. og højtid., nu oftest lidt spøg.) 1) om
person : som lever i (lande)fred, nyder fredens
velsignelser; ogs.: som glæder sig ved freden;
fredelskende; fredelig (3.i). Moth.F435. *Fred-
sælle DTonninglEtv.I.153. Han trænger
. . til at styrkes i sin Overbeviisning om
at det er bedre, at være fredsæl, end

60 seiersæl. Oehl.HrS.278. *Saa fredsæl som
Frode,

|
Livsalig som Dan. Grundtv.PS.V.

346. vi fredsæle B&nske.Lehm.IV.llO. „Vel-
kommen 1" . . udbrød han og rakte ham
fredsæl sin Haand.Ponf.FJv.5l4. 2) som er

fuld af ell. vidner om fred; fredelig. *Fred-
sæl, vensæl er hans Mine. Chrundtv.PSJII.

J
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i

330. Danmarks Øer have et , . yndigt, ven-
ligt, fredsælt Udseende. Blich^l920):K^2.
•Jeg leged paa hin grønne 1 1 fredsælle
Bamehjem. Ing.Levnet.1.10. Ihrachm.YS.57.
Fregat, en. [freigad] (tidligere ogs. skre-

vet Fregatte. JJuASQ. Slange.CkrIV123o).
flt. -ter. (ænyd. fregatte; fra fr. frégate;
oprindelse usikker) 1) ^ mindre orlogs-
skib, opi: drevet frem med aarer; især: sejl-

skib med Unieskibsrigning og to dæk. *De lo

snelle Fregatter. 5orfÆS.Z)i''. de hansCom-
mando udi Flaaden, eller Escadren, under-
lagde Orlog-Skibe, Fregatter, Snauver,
Brandere, Bombarderere. SøkrigsA.(1752).
§1. Hans Faer har med en Fregat taget
et Orlogsskib. Tode.S.9. Bagges.V.167. 'Paa
Fregattens Skandsevold

|
Fik han Navnet

Tordenskjold. GRode.FU.76. OpfB.U.US.
|| (jf. bet. 2) billedl »Den stolte Svane, den
hvide Fregat,

|
Sejler højt gennem Luft 20

PMøU.1.32. 2) overf. 2.1) (dagl., især dial.)

stor, statelig kvinde; ogs. (nedsæt.): svær eU.

stærkt pyntet kvinde (jf. Skudej. Feilb. 2.2)

(nu I hr.)V d. s. s. Fregatfugl. vAph.(1759).
henover Havet krydse de mægtige Kæmpe-
fugle, Fregatten og Albatrossen. iToW.F.
183. Meyer. Fregat-fagl, en. \- svømme-
fugl af de aareføddedes gruppe, Fregata
aquila L. (jf. Fregat 2^). ÉøvPJII.128.
•skib, et. ^ ældre betegnelse for et fuld- 3o

rigget handelsfartej („skib"). Funch.MarO.
1.143. OpfB.UI.499.

I. Fregne, en. ['fraina] flt. -r. {fenyd.
d. s., SV. fråkne, no. og iil. frekna; oprindelse

usikker; if. fregnet) især i flt., om smaa,
brune eU. gulbrune pletter i huden (især

i ansigtet og paa hænder og arme), der frem-
kaldes af lysets indvirkninger (Ephelides).

LTid.1725.39. Et Haar, en liden Freine,
en Ujevnhed . . skamskænder merkelig 40

de Rosen-røde Kinde, paa hvilke de sidde.
Eilsch.FhilAnm.l9. den fine, hvide Hud
(var) saa stærkt besaaet med Fregner,
at den neppe var tilsyne. Gylb.EA.161.
havde man en Fregne, saa Kunde man
være vis paa, at den (i troldespejlet) løb
ud over Næse og Munå. ECArul.V.322.
AmM0U.Sundhedsl.437. I (sj.) om andre
pletter, der ligner fregner, (han) udtog fire

blaalige Æg (0: af en digesmuttes rede), 50

ikke større end en Negl, men med smaa,
brunlige Fregner. Aakj.VB. 81. | (spøg.)

overf: skæmmende plet. Dette er i Retning
af mit Anlæg en Fregne ved Fortællin-
gen; thi den comiske Virkning er næsten
uundgaaelig. Kierk.III.149.

II. fregne, v. præt. fraa. (æda. fræghnæ,
oldn. fregna, got. fraihnan; oesl. m. fritte og
frage; arkais., sj.) (søge at) faa at vide ved
spørgsmaal; erfare; „spørge". Moth.F349. éo

*Mæled Kong Erik Gotskalksøn,
|
Der

han de Tidende fraa:
|
„Hr. Knud er en

uspag Fole." Becke.SB.77.
fregnet, adj. ['fraina/] {ænyd. d. s.,

oldn. freknottr; afl. af°l. Fregne) fuld af
fregner, en peen, smallived, hvidhudet,

fregned Cancellieraads-Datter.ÆJir. YIII.93.
Hendes Ansigt var . . solbrændt og ireg-
net. Blich.(1846).VILl68. rødlig af Haar,
fregnet i Ansigtet . . var han. MCAnd.YII.
142. hans fregnede 'Sakke. AakJ.YF^O.
Fregne-vand, et. [I] om et middel mod
fregner. FolkLægem.1.24. forskeUige Freg-
nevande, Skonhedsmælk etc, der næsten
alle . . indeholde Sublimat. YortEj. III.
138.

Freja, propr. ['fraia] {oldn. Freyja) »

forb. Frejas rok {Jf. sv. diaL frojerock
samt da. Friggerok og (dial.) Marierok;
poet.) navn paa stjemebiUedet Orion, 'naar
Lyset døer . . | Da fremluer Freya din Rok.
Oehl.ER.18 (jf Freyarok smst.l9). »„Seer
du det store StiemebUled hisset?"

|

— „Ja,

det er Freias Rok'' 8a.HS.220. jf: »Freia
vil spinde | Sit gyldne Haar (0: „Frejas
rok" vil Ivse). Eeib.Poet.III.445.

frejdig, adj. ['fraidil adv. -t eU. d. s.

eU. (t) -en (Blich.(19°20).X.85l {ænvd. fre-

dig, freidig; fra mnt. vreiaich eU. ænht.
freidig, moaig, kæk, Jf. oht. freidig, frafal-
den, landflygtig; oprtndelse usikker; i bet. 2
paavirket af ty. freudig, glad, jf. f: Det,
at Gud har udført Jesum fra de Døde
(skal) opmuntre Eder . . med freudig
Sind at gribe Eders Verk (o: præsteger-
ninaen) an. Eersl.TT.III.199. | især d)

1) som har tillid til sin styrke og dyg-
tighed og derfor uforfærdet giver sig i kast

med en opgave; modig; kæk; nu iscer om
den, som er forvisset om at have lykken med
si^ eU. bcere sig rigtigt ad, og derfor er let i

smdet, ikke usikJ^r eU. tilbageholdaide i sin

optrwåen; frimodig; tillidsfuld; ube-
kymret; ogs. om optræden, tænkemaade olgn.

Roger tabte Slaget og miste alle sine Fest-
ninger og Lande, og beholdt alleene sit

frejdige Moed og Sicilien tilbage. LTid.
1726.221. *Gaae freidig mod Fjenden, kom
hædret tilbage. Thaar.E.20. *Lær mig, o
lille Trækfugl, dul

| At svinge mig med
freidig Hu

|
Til ubekiendte Strande. Oehl.

EJ223. freidig gik han lige ind for Prind-
sesseii.ECAnd.V.344. *ei meer forsagt med
Taarer, | . . men freidig

| Saae (han ) sig
om tU alle Sider. PalM.YlJ253. »Freidigt
kan Du (o: landsoldaten) stande, | stolt med
opreist Pande. Bantzau.(Patriotiske Sange.
(1864).NrJ8). »Altid frejdig, naar Du gaar

|

Veje, Gud t«r \\enåe.Rich.I,239. »man-
gen Eg er for Uvejret segnet,

|
men endda

er vi frejdige i Hu. Ottosen.S.35. 1 1 forb. m.
ord af sa. eU. lign. bet.: »Du, som er ung,
som er kiæk, som er freidig til Mode.
Oehl.L.I.193. Den, der først lever for Det,
som hverken Rusten kan fortære eller

Møllene æde, han lever frisk og freidig
og fri. Sibb.IIJ13. »Du (0: lærken) flagrer
iSs.e om,

|
men frejdig, frisk og from

|

Du gaar den lige Vejfra Jord til HimmeL
RichJ.184. Pont.LP.YII.98. frejdig og
frank, se u. III. frank 1. | (især spøg.)

som et mildere udtr. end fræk. han lyver
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frejdigt
j
en temmelig frejdig paastand >

Il
bilkdl *hvordan de skulde faae

|
En

Kirke bygt, som kunde freidigt staae. Oehl.

L.I.253. (han) retter Ryggen og aander
Brystet fuldt af den frejdige Vind, der
stryger ind imod ham. StuchF0.149.

2) (nu næsten kun arkais.) fornøjet ; glad;
lystig; munter; ogs.: som er fuld af ell.

giver glæde og fornøjelse; fornøjelig, det
3die (svin) var overmaade lystig og frey-

dig, og maae dette vel have været det
første iblandt de fireføddetde Svin, som
nogen Tid har dantzet i denne Verden.
ExtrReU^1*1723. 5. Freidigt Sommerliv.
Oehl. L. 1. 169. Kronprins Christian som
Jæger tolker sin Glæde over det frej-

dige Jægerliv under de løvrige Kroner.
JFJac.I.184. jf.: 'Min Sang den er kun
af Jammer fuld,

|
Ei vild og freidig som

HavetWinth-IILe.
Frejdig-hed, en. (især W) til frejdig,

især i betl: kækhed; frimodighed. Peters-
borgs Anleggelse er en af de voveligste
Ting som Czaren nogensinde har foretaget,

og med stor Freidighed og Courage drevet
igieiinem.LTid.1725.688. »Hvi vil slig Feig-
hed du i Hiertet føde ? |

Hvi er din Kraft,
din Freidighed saa lille. CKMolb.Dante.I.
14. (de) beleirede Fæstningen med Frei-
dighed (Chr.YI: redebonhed^ i fire Dage.
2Makk.10.33. jf. frejdig 1 slutn.: Han kom
hjem og brugte sjofle Ord, som han havde
hørt. (faderen) morede sig over Frejdig-
heden og lodKnægten snakke væk.JVJens.
EE.4.
frekventere, v. [frekvæn-, frekvan-

'te'ra] -ede ell. (nu sj.)°-te (Borrehye.TF.
66. Nyerup. Levnet. 7). vbs. Frekventation
[-ta^So'-n](JBaden.FrO. Meyer.), (aflat.fie-

quentare; afl. af frequens, hyppig, talrig

besøgt
II

nu kun i stift bogspr. ell. som et

finere udtr. end besøge) indfinde sig hyp-
pigt og regelmæssigt paa et sted (i en bestemt

hensigt); komme ofte til; især: indfinde sig

som tilhører ell. deltager; besøge (3). Det
er (p. gr. af mit helbred), at jeg ikke saa
ofte frequenterer det CoUegium, hvoraf
jeg er et Lem. IIolb.Ep.V.24. et afsides lig-

§ende og lidet freqventeret (o: befærdet)
træde. FAIIeib.E.25. I de Selskaber, som

han freqventerede, traf han ingen Damer.
CLStrøm.ZJ.42. disse Maskerader bleve . .

stærkt frekventerede af unge Mennesker.
Davids.KK.46. Nu har en forrykt Læge
raadet mig til at frekventere Karlsbad.
Wied.Kna.3. (han) tog atter ivrig fat paa
sin Examenslæsning; dog undgik han (at)

frekventere Forelæsningerne i disse Maa-
neder. JakKnu.A.2ol.
frels, adj. [frel's] intk. (nu sj.) -t (SaV

VIII.911). (ædaVfræls, oldn. friåls; jf. got.

freihals, m., frihed; smsat. af adj. fri og
Hals og vist egl. : person, som har en fri hals,

som ikke bærer trælleringen; jf. I. Frelse, II.

frelse || nu kun arkais. ell. hos sprogrensere)

egl. om forhold i oldtiden: født af frie for-

ældre; fribaaren (mods. Træl); i middel-
alderen som betegnelse for adelen (jf.Frel-
semand^, der i mods. til de ufri (borgere og
bønder) var fritaget for skat (SaU VIIl.911) ;

nu især i videre anv. : som ikke er tynget af
forpligtelser, baand, ell. (især) ikke hildet af
fordomme; uafhængig; frisindet; ædel
af karakter og tankegang, (oftest i forb. m.
ord af sa. ell. lign. bet). *Ave og Ast gjør

10 frels og fast. Mau.369.(jfTrap.*III. 61).
•Den ene er en Islænding

|
frejdig og frels,

|

den Anden er en Bamse
|
udi sin tykke

Teis. Ploug.1.342. frels og frank, se u. III.

frank 1. især i forb. frels og fri ell. fri

og frels: Moth.F360. En Tiener, Leye-
Sven, ja en Træl mælte Kongen under-
tiden frels og frie. Gram.(KSelskSkr.II.274).
•Klemt' inde som mellemBarken ogTræet

t

Maatte frie og frelse Mænd værne for Lan-
20 det. JSrz.XI.31. vi havde højtideligt lovet

hinanden at ville slaa os gennem Verden
som frie Svende og frelse Mænd, og nu
gik han hen og lod sig gøre tU Embeds-
mand for at kunne gifte sig. Ponf.i4.90.

Wied.L0.1.
I. Frelse, en. [ifrelsa] uden fit. (æda.

frælsæ, intk. og fk., run. frælsi, oldn. frelsi,

frjålsi, n., frihed, personlig sikkerhed; afl. af
frels

II
bet. 2, der ikke synes at forekomme

30 i æda. og oldn., men først i glda. (Suso.lSO),

er vistnok opstaaet i tilknytning (dannet som
vbs.) til II. frelse 2 og fortrænger det ældre

Frelsning) 1) (nu hm arkais., sj.) person-
lig frihed, da skal der strax uden videre
Ophold givis Dom paa Skyldenerens Frelse
og tU Fæugsel. JDL.S—14—54. Moth.F350.
gjorde han (oprør mod kongen), da vilde
han dermed have forgjort Ære og Rede-
lighed, og forbrudt adelig Frihed og Frelse

40 (o: adelige rettigheder, adelskab). Allen.1.160.

II
sikkerhed for overlast ell. fare; især efter

fræp. i udtr. som være i sin (egen)
relse, være i sikkerhed, god behold. Hvil-

ken Kone, der siger sig at være voldtagen,
hun skal, saa snart hun kommer i sin egen
Frelse, klage over den Vold, som hende er

SioTtDL.6—13—19 (efter JyLov.2.17). Car-
dinalerne have faldet paa, at giøre tvende
Val, et forstillet og et virkeligt, som ey

50 skulde blive aabenbare, førend de vare i

deris Frelse og ViåeTLYaxe.LTid.1725.207.
Besætningen . . blev i sin Frelse inden
sine tykke Mure. Bahb.FortI.319. 2) jf. II.

frelse 2: befrielse fra fangenskab, tvang

olgn.; beskyttelse mod fare, der truer med at

tilintetgøre en; hjælp; redning, (ofte i forb.

m. præp. af ell. (nu især) fra, gen. ell. poss.

pron.). 2.1) (nu især bibl. og højtid.) i alm.

Israel er frelst ved Herren med en evig

60 Frelse. Es.45.17. Noah . . beredte Arken,
til sit Huses Frelse. Eebr.11. 7. Kand vel

noget Budskab være angenemmere for en
ædel Siæl, der elsker sit Fæderneland, end
at døe for dets Frelse?Holb.Ul.III.2. (han)

blev snart nødt til at søge Frelse i Flug-
ten. ^r^.X)./J.i55. det var min frelse, at
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jeg sprang af vognen j S&B. en frelsens
engel, se u. Engel 1^. 2ji) {ikke i Chr.VI
og ældre bibeloversættelser, der/wrFrelsning;
btbl. og relig.) om menneskenes udfrielse
af syndens vold og deres saliggørelse
ved Kristus; forløsning (1). *Fra alt Ondt
08 Frelse giv! SalmHus.375.3. 'Giv Gienlyd
Jord af glade Toner!

|
Han lever Menni-

skets Forsoner!
|
Triumph! thi Frelsen er

god Samvittighed. FrBbm.PoVf.iS. Mau.
11.217. omtrent 1270 havde (Bøhmen) Pro-
vinser der laa ved Adriaterhavet, saa (Sha-
kespeare) med frelst geografisk Samvittig-
hed kande optage Sejladsen tU den bøh-
miske Kyst. Brandes.VlIlJ.36.

2) udfri af fængsel, tvang olgn. eU. af en
fare, der truer med tilintetgørelse; befri
(1.1); hjælpe; redde (jf.l. Frel&e 2). 2.t)

faldbTÅgtlEic.(1914).I.i43. Guds Frelse \o (især højtid.) i alm. Frels mig fra Løvens
(Chr.Vf: frelsning) er sendt til Hednin-

ferne; de skulle og høre. ApG.28.28. "Til

reisen fører Du Sjælene nå.Ing.BSE.VII.
167. (præsten) kvæder og kvæder om al

Verdens Synd og al Verdens Frelse-S/wcfc.

F0.213. jf. II. frelse 2.2 sluin.: Store For-
samlinger overværede Møderne, og alt i

alt søgte 220 Mænd og Kvinder Frelse.

Krigsraabet.*^/9l917.4.sp.l.
fl
frelsens hær

Gab og fra Eenhjørningens HoTnlPsJ22.22.
(de) gm til ham, vakte ham op og sagde:
„Herre, frels os! vi foTgaae.'^ Maith.8.25.
•alting frelses skal,, om hver vil flittig

redde. Eolb.Paars.28. (han) havde over-
vundet stolte Fiender, og frelst Land og
Folk. Mynst.Betr.1. 374. »En røvet Datter
(o: Sønderjylland), dybt begrædt, er kom-
met frelst tilhagel Bonf.(FædrelSange.l68).

{efter eng. Salvation army) kristeligt sam- 20 *da han (o: Christoffer Columbus) fandt den
frelsende 0, | forgik hans Drøm. JFJm«,
Di.22. frelsende engel, haand, se u.

Engel 1.3, Haand. B (Lbr.) refl.: bringe sig

i sikkerhed; redde sig. stands ikke . . frels

dig paa Bjerget, at du ikke ødelegges.
lMos.19.17. Du, som nedbryder Templet,
og bygger det i tre Dage, frels dig selv;
er du Guds Søn, da stiig ned af Korset.
Matth.27.40. det klædte hende yndigt,

Frelsens Himmel! nu løber 30 naar hun, forfulgt af en Brems, sprang

fund (oprettet 1878) med militær organisa

tion, hvis formaal er qlI forkynde frelse og
hjælpe fattige og lidende (jf. Frelsens-).
Drachm.Xli.412. Esm.II.260. SaUVIII.
911. O frelsens orden (e/'fcrny/a/. ordo
salutis) betegnelse i den kristne dogmatik for
den udvikling, den kristne maa gennemgaa
under sin tilegnelse af naaden. Sal.^VIII.
912. I (jf. du fredsens tt. Fred 2s; sj.) i

udraab. Du
Hunden med Stegen ! FritzJiirg.(NBøghJ'J.
120).

II. frelse, v. ['frBlsa] Høysg.AG.167.
præs. -er ['frBl'sar, prov. 'frBlsar] ;

præi. -te

eU. t -ede (Éolb.Ep.III.133: "Heib.PoetJ.70).

vbs. -nlng (s. d.), jf. Frelseri. (glda. æda. d. s.,

oldn. frelsa, frjålsa ; afl. a/"frels ; jf. I. Frelse)

1) {nu næsten hin i perf. part. som adj.

og vist nok ved omdannelse af ell. m. til-

omkring for at frelse sig. Winth.lX.142.
2j2) (bibl. og relig.) udfri af syndens vold;

bringe ell. give frelse (I.2j), Menneskens
Søn er ikke kommen, at fordærve Menne-
skers Siele, men at frelse dem. Luc.9.o6.
(vi skal) frelses ved hans (0: Jesus's) Liv.
Bom.5.10. "Fryd dig hver Sjæl, han har
belsti Ing.BSE.VII.23.3. vi tro, at vi blive
frelste (1819: troe at blive salige^ ved

knytning til frels) egl.: give fri; gøre frels; 40 den Herres Jesu Naade. ApGJ5Jl(1907)
derefter: fritage; befri (L2); ofte i forb.

fri og frelst. | f gøre „fri" eU. adelig;
give adelsrettigheder. Adelen tilegnede
sig alleeneste dette Nafn, at de kaldtes
frie og frelste, hvilke Nafne siden ved
Arfve-Regieringen ere blevne afskaffede,

og nu holdes for u-brugelige og meget
mishagelige. S/arj^e.CTirJF.oJ. | f (jf- I-

Frelse 1 slutn.) om beskyttelse mod noget

fremtidigt, truende: (de skal) føre ham (o: 50 raab€t.V\1917.3.sp.4.

(jf. u. bet. i:) *jeg er frelst og fri | Fra
Dødens mørke Sti. Kingo.398. *fri og frelst

vi hist
I
Guds Himmel-Bryllup gjæste.

SalmHus.813.1. | (jf. Frelseri; uden for
relig. spr. ofte spøg. eU. nedsæt.) om forkyn-
der, især lægprædikant: (søge at) omvende
tU den kristne tro. det var netop 26 Aar,
siden hendes kære afdøde Fader . . ved
et Frelsens Hærs Møde blev frelst. Krigs-

Paulus) frelst (1819: sikkert; tU Felix,

l2JidslimdvaQenApG.23.24(Chr.VI).\\m.h.t.
plager, bekymringer olgn.: forskaane for;

lade slippe for. Fader, frels mig fra denne
Thne\Joh.l2.27. jff.;foranbeskrevne Gaard
med Tilliggende, som herefter skal følge

og tilhøre Kjøberen fri og frelst for hver
Mands lovlige Tiltale. HyUing.HJ.109. især

billedl. ell. overf.: her sidder jeg som en

Frelse-mand, en. ^f Frels-: Moth.F
350). {glda. frelse(s)mand ; af frels ell. L
Frelse 1; arkais. ell. hist.; oftest i flt.) fri
mand; især: adelsmand. KrErslJ)M.ol. jf.:
Frie- og Frelsemænd, som Adelsmænd
dengang kaldtes. CBemh.Y.21.
Frelsens-, i ssgr. (brugt inden for Frel-

sens hær) m. I. Frelse 2.2, om hvad der ved-
rører kristendommens forkyndelse, menneskers

fri og frelst Mand og ryger Mavebælte- 60 »»nt*en<i«tee til den kristne tro, ell. spec. om
cigar, som en anden Hertag. Rode.SF.47.

jf.: 'De andre er de stærke, dog skifter

Sol og Vind,
| og genfødt spirer Tremtid

af det frelste frie Sind. Eørd.GKJ220. især

(ogs. i talespr.) i udtr. en frelst samvit-
tighed, en god samvittighed. 'Frelst og

personer, in.9titutioner osv., der hører til Frel-
sens hær (jf. Frelser-^, fx. Frelsens-felt-
tog, -møde, -officer, -soldat, -tale,
se Krigsraabet.^/il917 osv.

Frelser, en. ['fr^lsar] (nu kun dial.

Frelsere. Dom.3.9(Chr.VI). Ew.(1914)JJ21.

V. RenttyktVtlSZS 77
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OrdbS.(bomh.)). fit. (sj.) -e (MO. S&B.).
{glda. frelsær (Brandt.LB. 255), frelsæræ
(Mand.155. Sydrak.él), oldn. frjålsari; af
II. frelse) 1) (nu sj.) til II. frelse 2.i: hjæl-
per; redningsmand. Herren gav Israel

en frelsere (1871 : Frelser^, og de slap frie

for at være under de Syrers magt 2Kg.
13.5(Chr.VI). (Bjovulf) besynges af den
taknemmelige Olding som Danmarks Frel-

ser. Grundtv.BrS.327. (hun) betragtede ham
som hendes Livs . . Frelser i det Øieblik
. . hun troede sig kvalt af den forfærde-
lige Bøg. Ing.EF.VIII.91. Hauch.III.211.

2) (bibl. og relig.) til Jl. frelse 2.2; især (i

best. stilling) om Kristus, jeg veed, at min
Frelser (1871: Gjenløser^ lever. Job.19.25
(Chr.Vl). Eder er i Dag en Frelser (Chr.
VI: Frelsere) fød, som er den Herre Chri-
stus i Davids Stad. Luc.2.11. *Ach søger
de nedrige Steder,

|
I Støvet for Frelse-

ren græder. Brors.ll. *0s er en evig Frel-
ser fødl Ing.BSE.VII.233. smst.231.

||
(sj.)

i udraab (jf. u. I. Frelse 2.2). „tilsidst

kyssede han hende minsæl." — „Ih, Du
Frelserens I" udbrød Madam E.Schand.
F.ll.

II
frelserens orden. 1. munke- og

nonneorden, stiftet af den hellige Birgitta;
birgittinerorden. Sal?III.267. 2. græsk or-

densdekoration, stiftet 1829. smst.VIII.913.
Frelser-, i ssgr. især (kirk. og relig.) af
Frelser 2 || spec. (oftest spøg.) om hvad der
hører til ell. vedkommer Frelsens hær (jf.
Frelsens-^, fx. Frelser-general (Berg-
stedt.1.47), -hær (Wied.Kna.158), -møde
(Hjortø.Æ.199), -pige (Esm.II.260. Berg-
stedt.A.lll), -soldat (SaUVIII.911).
Frelser!, et. (nedsæt, 1. br.) til II. frelse

2.2: overdreven bestræbelse for at forkynde
kristendommen ; omvendelsesiver. Aakj.M.3.

CP Frelser-lnde, en. (1. br.) til Frel-
ser 1. Winth.VI.42. Den unge Pige . .

er mit Livs Frelserinde. PalM.VIII.229.
-mand, en. 1) [1] (sj.) d. s. s. Frelser 1.

Moth.F351. nu kommer jeg igjen til Dem
som en Frelsermand. Laan mig en Snes
'Daler.aoldschm.L431. Brandes.IX.135. 2) [2]

(relig.; nu sj.) d. s. s. Frelser 2. *Vor Klokk'
er slagen Et.

|
Ræk os din Haand,

|
O Frel-

sermand !
I

Saa vorder Byrden let. Vægter-
vers.Kl.l. Brors.7. Grundtv.SS.I.194. *Je-
sus, Verdens Frelsermand. Alterbog.420. 3)

(jf. Frelser- slutn.; dagl., spøg.) menigt med-
lem af Frelsens liær. 0Éung.SS.122. Bure.
EnNat.(1921).103.
Frels-mand, en. se Frelsemand.
Frelsning, en. (vbs. til II. frelse 2;

ænyd. d. s., oldn. frelsing; mi sj.) 1) d.s.s.

I. Frelse 2.1. Herren frelste folket, med
en stor frelsning. lKrøn.ll.l4(Chr.Vl). Til

(krigsfangernes) Frelsning lod Kongen udaf
begge Rigerne indsamle en anseelig Col-
lect. Slange.ChrIV. 790. Stub.30. (han) sty-
rer alle tilsammenstødende Omstændig-
heder, tvertimod Forventelse, til Frels-
ning og Tryghed for Landet. Balle.Bib.I.

83. 2) (bibl.) d. s. s. I. Frelse 2.2. Guds

frelsning (1819: Frelse) er sendt til hed-
ningerne. Ap G. 28. 28 (Chr. VI). SalmEj.
275.1. eders Siæls Yrelsning.EPont.Men.
11.120. *Til Lys og Frelsning givet hen
. . for Folk i Tusendtal. Grundtv.FS.V.432.
frem, adv. [frnm'] (nu kun arkais. (se

u. bet. 3.3; jf. b°enframj ell. dial.: fram
[frem'] Moth.F356. Wadsk.86. Blich.D.II.
141. Esp.87.429. Kort.79 (fynsk). Feilb.).

10 {glda. fram og fræm (jf. UnivBl.I.12), æda.
fram, oldn. fram(m), jf. got. fram som adv.
i bet. „videre"; opr. sa. ord som fra; vist

egl. intk. af et adj. (jf. saafremt^, fsv. fram-
ber, oldn. framr, udmærket, gr. promos, for-
rest; jf. II. og III. fremme, fremmed, frem-
mere, fremmest, Fremmers jl om de faste

forb. m. verber (som gaa, holde, komme
frem osv.) se de paagældende ord)

1) som steds-adv.: betegnende, at noget be-

20 finder sig i den forreste del af, ved forsiden

af ell. foran noget andet. 1.1) (jf. glda.

fram, foran, fortil, oldn. framm (i halsi-

num framm, i forstavnen)) for (18.i); foran
(l.i); nu kun i ssgr. som Frem-ben, -fod,

jf. frem-bi, -for. 1.2) (sj. uden for bibl.

spr.; kun ved komp.) om afstand: betegnende
beliggenhed, stilling længere for ude ell.

borte; fremme (I.2). han viste os længere
frem en Aabning . . dog ikke stor nok til,

30 at vor Baad . . kunde komme derind. HC
And.I.307. Men hvo kan beskrive den (o:

vejen)? — og lidt længere frem begynder
en Allee af Foppelpile. Goldschm.VI. 52.

Drengen løb, og han skød en Pil . . hen
over ham. Og der Drengen kom til det
Sted, hvor Pilen laa . . raabte Jonathan . .:

Er ikke Pilen foran dig, bedre frem ( Chr.
VI: for dig og frem hedre)? lSam.20.37.
vi ville ikke arve med dem paa hin Side

40 Jordanen og videre frem (Chr.Vl: frem
bedrej. 4Mos.32.19. uegl.: videre frem i

Digtet skifter Nureddin Karakter; han
forringes gradvis. Brandes.1.222.

2) (jf. bet. 4t) om bevægelse ud ell. bort fra
et sted til en stilling ved forsiden af ell. foran
det. 2.1) (jf. Fremgulv, Fremmers^ om be-

vægelse hen imod den forreste del af noget;

for ud (2); nu især (jy.) i udtr. som gaa
frem, gaa fra stuen ud i fremmerset, køkke-

50 net, stalden osv. Bær det fram. Moth.F356.
gak fram. smst. MDL. De satte sig i

Tavshed ved Bordet . . Lidt efter gik hun
„frem" og hentede en Spiddelys, som hun
satte paa Bordet. J'7Jms.Ifi^.95. Feilb. 2.2)

(nu kun bibl.; jf. ssgr. som fremfaren samt
fremfor) kun i forb. m. fra: om bevægelse,

hvormed, man kommer for ud for ell. bort

fra noget. Der jeg kom lidet frem fra

(1871: forhi) dem, fandt jeg (ham). Højs.

60 3.4(Chr.Vl). naar du gaar frem derfra og
bedre frem og kommer tU Thabors Lund.
lSam.10.3.

3) til betegnelse af en (især: vedvarende,

fortsat) bevægelse hen imod et vist maal, of-

test uden tanke paa udgangspunktet (jf. bet.

4:) ell. vejen, der følges. 3.1) (nu især i faste
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forh. eU. i overf. anv. (se bet. 3.2j; jf. fremad
2.2j i olm.; oftest ved (intr.) bevægelsesverber.

(han) havde forsteeget sig udi (o: var ste-

get for højt op paa) Bierget, saa at hånd
kunde hverken komme frem eller tilbage.
Holb.Søhist.101. »Vore Dage

| Løbe fage
|

Som en Piil i Luften frem. Stub.44. 'Ka-
melerne ret skabte ere

|
Til store Byrder

frem at bære. Abell, i Fodgang red (han)
frem i den skumle Vinteraften. ThomLa,
AH.165. under Krigsforhold er det noget
fanske andet; her skal marscheres, Sol-
aten skal frem. OBloch.D.- 1.296.

|| (jf.
bet. 3.3^ m. nærmere bestemmelse, der angiver
retningen ell. maalet. *før mig ved din
milde Haand | Selv frem til Banens Ende 1

HCBunkeflod.Psalmer.(l?89).14. »Saa drog
de (o: kæmperne) frem til Fienders Meen.
OeM.L.II.102. *De hige, de hige mod Hu-
set fram. Blich.D.II.141. U (m. overgang til

bet. 4.1^ om bevægelse, hvorved en vis hin-
dring eU. modstand overvindes; især ved refl.

verber. *Skuden vælter sig med stramme
Sejl

I
I Bølgen hQm.PMøll.1.72. Langs

den ene Væg famlede han sig frem. SMich.
Æb.5é. han saa de fire elendige Krikker
ase frem (o: foran ploven).smst.61. arbejde
sig, mase sig, ro sig, trænge (sig) frem

\

||
m. nærmere bestemmelse, der angiver læng-

den af den tilbagelagte vej. *Vi seylte nu,
og som vi kom til Hellespontum , | Og
langt var raget frem udi det snevre Vand.
FaM.0vid.26. han kom heUer ikke langt
frem i Værelset, men blev staaende nede
ved Døren. Hauch.y1.14. de var allerede
naaet et godt stykke frem (ret langt frem)
paa vejen, da de blev standset

\ || agter
og fram, se u. agter 1. frem og til-

bage, se bet. 5.5. 3^) overf. anv. af bet. 3.1.

FuHs aldrig frem i din Vrede. Høm.Moral.
1.30. lader os . . skride frem (Ckr.VI:
fare frem^ til det Fuldkomnere. He6r.6.2.
•fra Dag til Dag (gik) han frem i Viis-
dom.PalM.TreD.lo9. Efter disse tre læg
skrev han endnu frem på det fjerde. a5
JørgJE.141. det gaar (skrider) godt frem
med arbejdet

j
(jf.bet. 3.3^ angivende hand-

ling i et bestemt øjemed, stræben mod et maal:
*Min Søn, om Du vil i Verden frem, I

Saa h\ik.Abrah.(Bahb.Min.l790.I.285). Be-
gynderen . . troer det let at regne sig
frem og maale sig frem til alt. Mall.G.43.
hvis jeg maatte gætte mig lidt frem, kunde
jeg tænke mig, at De fandt hende en
Smule foTa.ndTet.SvLa.FruG.29. hun er
. . et energisk Menneske, der vil frem.
Derfor nyder hun almindelig Agtelse.
Skjoldb.H.llO. han er blevet hjulpet fi-em
af forskellige rigmænd

|
fort frem, se

II. fort 2. 3.3) angivende en bevægelses af-
slutniyig ved endepunktet: til maalet. Han
kommer og frem, som ager med Øxen-
vogn. Mau.7o. „Vi skal ud at ride." „Hvor-
hen skal det være?" „Til Afrika" . . „Naa,

i'a
saa jager det vel ikke saa stærkt: saa

:omme vi dog ikke frem idag," Schack.37.

Hidtil har det været en af Handelsmæn-
denes største Klager fra Odessa . . at de
aldrig med Sikkerhed kunde regne, naar
de i& Varerne frem; (dette laa) i de van-
skelige Transportforhold. Xationaløkon Tids-
skr.1.59. Vi gik frem, frem mod en høj,
aaben Portal, og som jeg kom frem, saa
jeg udenfor . . mit Barndomshjem. Sfucik.

F0.114. H * forb. m. en bestemmelse (især
10 langt^, der angiver afstanden fra maalet.

„Der er langt . . frem", sagde Kærlingen,
hun saa' sig tilbage. JfaM.555.3. PalMJL.
1.283. FeUb. jf.: De fleste vil dog vel
være på det rene med, at der endnu er
langt irem med denne fællesfølelse. AD
Jørg.IV.176. | overf., om opnaaelse af re-

sultatet for en stræben. Tolv lange og drøje
Arbejdsaar i Amerika havde det været,
inden han naaede frem. A Winding. Glædens

20 Stad.(1922).38. faa sin krig, sin vilje
frem, se u. Krig, Vilje, ordspr. (foræld,
ell. dial.): er du krum (ell. stam^ er du
lam, har du penge, saa gaar du fram.
Mau.7362. Holb.Plut.1.1. er han lam, er
han stam, har han Penge gaaer han fram.
CBemh.III.229. PalM.ILJ.284. jf.FeUb.
11.370. 3.4) uden (udpræget) forestilling om
bevægelse, om retning fremefter; især
overf., om maal for synet ell. tanken (jf. se

30 frem for sig «. bet. 5.3, frem og frem u.

bet. 5.4/ •Igjennem Gravens Mørke kan
jeg skue | Frem, frem til Liv og Herlig-
hed. SalmHus.230. Han seer længere frem
end til Fødderne (a: er forudseende). VSO.
VI.149. 'Forundret stirred Anders længe
frem,

|
Og sagde: Siig, hvorhen vil du

da Tide? Heib.Poet.VIII.13. Stykket er jo
ogsaa Fremtidsmusik, — det hele skal . .

tænkes et Par hundrede Aar frem i Tiden.
40 SvLa. En Digters Kærlighed.(1907).110. Mit

Hjerte svulmer ikke mere, og jeg tænker
aldrig frem. Det er det sørgelige : Jeg er
ved 5&ig kommen til at leve i Nuet. AC
Andersen.Kærligh€densVækst.(1922).212.3J>)
(især ^ ) uden verbum, som en slags interj. (jf.
bet. 4:.a samt fremad 2.2 sZufn.j. 'Frem Bøn-
der! Frem I Norske Mænd!

|
Slaaer ned,

slaaer nedioTFodel Stomi.(Bahb.LB.I.256).
Hostr.SD.IMo (jf.u.Bondevaand). „Frem I"

50 skreg han (o: en officer), „fremad!" Bist.

EB.198. ^ frem fuld Kraft! . . langsomt
lTevD.\Scheller.MarO. jf.: Han har uden
Tvivl Frem i sit Blod, hvor vort slaar

Bak — af Frygt eller Nysgerrighed. OBung.
Y.39.

4) betegnende bevægelse ell. handling, hvor-

ved noget (noget skjult, hidtil upaaagtet) brin-

ges for dagen ell. kommer til syne; ogs. (m.
afsvækket bet.) angivende, at noget, der ikke

60 hidtil har været til stede, indfindtr ell. viser

sig, bringes til at indfinde eU. vise sig. 4.1)

t egl. bet. (han) ventede paa, at Dagen
sktUde brække frem. Overs, afHolb Levned.
10. 'Gik alle Konger frem i Rad. Brors.74.

•Dog, jeg opholder Dem, ( De skal paa
Bal, alt kiører Vognen iiem.Storm.(Bahb.

11*
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LB.L604). *(han) bød sin Pande frem (for
dødens hug).PMøll.I.87. *En Dragon stak

Haanden frem, | Men han trak den aldrig

hjem. GBode.FU.77. 'se denne Skjulen, se

denne Visen
|
frem (o: i en dans), hvad

de andre maa skjule i Lønl Drachm.XII.
649. En Bugt i Alleen skjulte hende, men
han vidste, at om et Øjeblik maatte hun
komme frem.Stuck.F0.17. de maatte vente;
endelig kørte toget frem

|
blomsterne be-

gynder at komme frem paa planten
j
hun

satte kopper frem
j i| (jf. bet. 3.4^ uden (ud-

præget) forestilling om bevægelse, angivende
en retning. Hendes Top (o: hovedprydelse)
sidder saa (o: alt for) langt iTem.KoniGrøn-
neg.V.180. Sengen stod frem midt fra Væg-
gen, med et Natbord med Medikamenter
ved Siden. Nans.KV.131. bjergene rager
frem af skylaget

| 4.2) (jf. bet. 3.2J overf.

jo meer jeg læser, jo meer stikker Pedan-
ten frem.Holb.Vgs.(1731).II.ll. Jorden bæ-
rer allehaande Væxter frem. YS0.I.229.
*Jeg (o: havren) skal ringle Barnet til dets
Seng . .

I

ringle Freden over Hjemmet
ind,

I
ringle Bønnen frem i fromme Sind.

Aakj.VVF.138. Vandet i Daaben . . beteg-
ner at . . det nye Menneske daglig skal
komme frem (1850: fremkommej og op-
staa til at leve evindelig for Gud. Katek.

(1909).§109. II
betegnende, at noget hidtil

ukendt ell. usikkert bliver opklaret ell. oplyst.

Dette synes idetmindste at gaae frem (nu

:

fremgaaj af hans \Jdtryk.Heib.Pros.I.6. det
kom frem under forhøret, at han tidligere

havde været straffet
j
især i forb., der an-

giver, at man giver mundtligt udtryk for sin

tanke ell. følelse: hvad dig ligger paa Hier-
te, det skal frem, om det skulde ud af din
Side. Holb.Bars.II.3. *hun (o: en havfrue)
stammer frem til Svar:

|
„Tys I tys I tys!

jeg er ei din Brud 1
|
Bølgen er kold, den

slukker Elskov ud." Heib.Foet.III.449. faa
(ord) frem, se u. II. faa 7.2. sige frem,
se M. sige. || rn.pi-æp.Tned. Damerne har
tidt meget klare Motiver, men de vil nø-
dig frem med dem.Schand.TF.II.162. efter

en kort Forlegenhed fandt han . . frem
med, at han . . gerne vilde have en Drik
Vand.Drac/iw. VD.124. især i udtr. komme
frem med, se u. komme. 4.3) (jf. bet. 3.5^

uden verbum, som en slags interj. •Flaskerne
frem,

|
Jeg vil have de fineste Vine! JBa^'-

ger.1.122. i forb. »w. med: *Vi Bruden strax
vil seel Frem, frem med Bruden. PaZM.
111.45. jf. bet. 4.2: frem (olm.: ud) med
Sproget, hvad har I gjort ved disse Piger?
Bønnelycke.Sp.203.

5) i faste forb. m. (flg.) præp. ell. adv.

(jf. frem-efter, -over^. 5.i) frem ad {jf. ad
A.4; ænyd. d. s. som adv., jf. glda. fram at,

frem til, hen til (Mand.1479), fsv. fram at

i sa. bet., sml. endvidere glda. fram at, læn-
gere fremme ad (den vej) (Mand.40)) i . (sj.)

som præp. Hun gik frem ad Yeien. Levin.
Saaby.''98. jf.: *Stormen jog en Byge ad
Himmelen frem

|
og tog i Skovens Toppe

med vældige 'R\xsls..Ploug.I.332. 2. som adv.,

se fremad. 5.2) frem bedre som adv. (ænyd.
frem-, fram(i)bedre, ^Ma.fram bæder, oldn.
fram betr; jf. I. bedre 4.2) 1. f (bibl.) til

bet. 1.2: længere forude; længere fremme. 4
Mos.32.19 og lSam.20.37(Chr.VI; se u. bet

1.2J. 2. (nu kun dial.) til bet. 3.1 og 4.i: her
er Manden . . Kommer frem bedre, om
ham saa hehager.Beenb.Æ.lOO. Frembedre

10 med Vognen.Å'i'æmd. Esp.44(u.Bare). 6.3)

frem for (jf. IV. for 1; sml. glda. fram foræ,
forbi (Mand.l2), fsv. fram fore, foran, i

forvejen, hen foran ell. til, fremfor) 1. (nu
især bibl. ell. foræld., jf. dog Esp.87. Feilb.)

til bet. 1.1 (og 2.i): foran for ell. i; for ud
for. (han) skaffede sig Vogne og Heste
og 50 Mænd, som løb frem for ham. 2Sam.
15.1. Han sendte en mand frem for (1871:
forud for; dem. Ps.l05.17(Chr.VI). *man

^ kand sicker sove,
i

Naar mand en haand-
fuld kun af samme kraftig Frø (o: hørfrø) I

Frem for Dørtærskelen om Aftenen vil

stTøe. Holb.Paars.81. "mine Fjender de veg
tilbage,

|
fremfor dig snubled og kom af

Dage. ÉBrand.S.13. Det var, som om hun
følte sig lettet. Og selv fornam han en
Lettelse, som han ikke længe havde kendt,
som ryddede op rundtomkring ham og
fremfor ham. Drachm.F.1.434. 2. til bet. 3.4

30 i forb. m. se olgn. Solen blev formørket,
at mand neppe kunde see 10 Skrit frem
for sig.Borrebye.TF.473. Ja, man har bragt
noget med hjem fra Kirken i Dag, sagde
Fruen og saa glad frem for sig. KLars.GV.
97. 3. til bet. 4: d. s. s. IV. for l.i. Høysg.S.
279. *0g Chefen selv, kan I troe mig.
Børn!

|
Mig beder frem for sig træde.

Winth.IV.22. de stode frem for (Chr.VI:
de stode forj ISlose. 4Mos.2 7. 2. (drosten)

40 fører (dem) frem for Kongen.Drachm.XII.
17. to mand frem for en enke, se I. Enke 3.i.

4. i overf. anv. og som adv., se fremfor. 5.4) f
frem og frem {ænyd. d. s. (Arøboe.DavidsPsal-
ter.(1623).b7r.D2v. Kingo.394)) som stærkere
udtr. end det enkelte frem, især til bet. 3.4

slutn., om maal for (synet ell.) tanken: for
al fremtid; (for) bestandig; fremdeles;
uafbrudt. Moth.F351. *i det begyndte Aar

|

Og siden frem og frem, saa længe Verden
50 staar. JFriis.134. *Jeg eder Børnene nu
begge to befaler,

|
Og beder hiertelig, I

vel bevarer dem,
|
Men overalt befal jeg

eder frem og frem
|
Min Hierte-yngste

Søn. ReynikeFosz.(1747).123. jf: *Der Vin-
teren gik bort, og Sommeren kom frem,

|

Og Marken kronet blev med Blomster
frem og frem (Rævebog.1.61: om oc om^.
smst.44. 5.5) i forb. frem og tilbage. 1. (jf.
bet. 3.1J om bevægelse, hvorved man snart

60 gaar i een retning, snart i den modsatte. Da
vaagnede Jomfruen op i Forskræckelse,
spatzerede frem og tilbage med underlige
Qeb?eTdei:.Holb.KR.I.5. (han) havde end
ikke Ro at sidde ned, men gik hurtigt
frem og tilbage paa Gulvet. &erA:.J7J.i 77.

uegl., i udtr. som tale frem og tilbage
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om noget, ustandselig drøfte noget uden at

kunne tage en bestemmelse ell. komme til enig-

hed. Man gjætter frem og tilbage paa, hvem
der kan være Forfatter til dette . . Arbeide.
Heib.Pros.IV.361. Vi talte frem og tilbage
om den Synderlighed, at et Menneske,
hvis Liv er blottet for Alt . . dog sjelden
foretrækker Døden. Gylb.X.281. Jeg stod
og tænkte eller følte frem og tilbage over

se frem 5.i. 2) som adv. 2.1) (sj.) d. s. s. frem
1.2. længere fremad gik op og ned flere

Herrer i Sølv og Guld; det kunde gjeme
være Konger Allesammen. HCAnd.IV.2:^l.

jf.: Italien, der i Meget er, som De siger,

400 Aar tilbage, men i Meget en Evighed
fremad. sa.Breve.1.223. 2.2) d. s. s. frem 3.

Ij
d. s. s. frem 3.i. See, vil jeg gaae fremad

(Chr.VI: frem adj, da er han (d: gud) ikke
Stigen. Biichh. UH. 103. 2. (jf. bet. 3.3) hen lo der, eller tilbage, da mærker jeg ham

ikke. Job.23.8. en Pillegrim, der ved hvert
tredie Skridt fremad giorde eet tilbage.

Bagges. L. 1. 248. 'Naar Manden fremad
vandrer, følger Skyggen. sa.GiengJ.3. •Han
iilte fremad som en Vind. PaiJkf.JIJ.258.

•Fremad de (o : 1ste regiment) gik mod det
dræbende Bly, | Fremad paanyl PHans.
(Fædrel.^^/il864.1.sp.l). (sj.:)*(han) vandred

|

Med Spyd i Haanden fremad ('Pa/A/.3Jj/<A.

i alm. udtalt ['frem-] m. bitryk paa » Digte.^(1857).141:FTem)og tilhage.PalM.
rerut«.i64. I d. s. «. frem 3.2. saalænge end-
nu vort Timeglas ikke er udrundet, skal

t'o
Haabet føre os tremaå. Mynst..Ionslr.l9.

jandbruget gik rask fremad (i 1850—60).
Ottosen. VE. III.386. H d. 8. s. frem 3.4. se
fremad jf.: Rafael (lod) Kristus svæve
over Bjerget med udbredte Arme og med
løftede og fremadtil aabne Hænder. J"

Lange.II.126. overf. : Bliv kun ved at læse

til et niaal og tilbage igen til udgangspunktet
Jeg tviiler icke paa, at dit Ærende jo er
vel forrettet; thi Himmelen har ledsaget
dig frem og tilhage. Holb.Ul.1.14. tage bil-

let frem og tilbage (o: tur og retur) I Feilb.

talent. : frem og tilbage er lige langt olgn.

Mau.II.523. Feilb. jf.: Frem og tilbage er
en lang Vej, LandsmaDd. Holb.GW.lV.9.
frem-« i ssgr. (nu kun dial. ell. arkais.

tram-)
sidste led (jf. dog fremdeles, fremkomme
liff) samt stød, hvis dette lydligt er muligt

(jf. dog bemad, fremfor, I. Fremleje^; hvor
ingen udtale er angivet ndf. ved nu br. ord,

udtales sidste led som det usammensatte ord

J\

{ænyd.glda. frem-, fram-, æda. fram-, oldn.

ram- t subst. (oftest vbs.) og adj., afl. af
verber) nu især af frem S og i:; af ssgr. er

de fleste verber ell. subst. og (sjældnere) adj.,

afl. af verber (se fx. frem-flugtig, -raadigj ao frem ad i Bogen. VSO. især om den kom-

II
ved siden af verbale ssgr. m. frem- findes

som oftest forb. af det usammensatte verbum
m. flg. frem; ssgr. bruges især i overf. bet.

(sml. fx. bringe frem : frembringe (2 og 3),

drage frem: fremdrage, komme frem: frem-
komme^ ell. tilhører især skriftspr. og an-
vendes helst som vbs. ell. i part., medens usam-
mensat forb. mere tilhører talespr. ^ af de

mange ssgr. er kun de vigtigere medtaget ndf.

;

af mere tilfældige ssgr. m. frem 4 kan an-

føres flg. (til frem å.i) : det knager og bra-
ger i Luften, og Lyn-Ild fremblinker af

alle Kanter. Eilich.P.12. her fremdandser
en let og net lille Kokette. Bagges.L.1.358.
Vandet har fremskyllet (nu: opskyllet^
Stenene paa Strandbredden. JfO. Navnet
Aborg synes at minde om en Borg, og
der er ogsaa 1831 fremgravet Kampestens-
fundamenter. Trap.*IV.o62. (tU frem 4.2:)

•sundt med sødt en Digter blande maae . .
| so

Indmoere Klogskab og fremkildre Dyder
!

Umærkelig i den beruste Aand. Bagges.
Ungd. 1. 108. Musiken klang . . Feberen
fremgjøglede det altsaa ikke, det var dog
en TrøstHCAnd.XII.l.oe. (den) Ærgærrig-
hed at opdage og fremklække Genier,Pon^
LP.I.73. (tU frem 4.2 slutn.) i ssgr. m. yt-

ringsverber olgn.: disse haarde Ord, som
han fremtordnede med sin dybe Stemme.

mende tid: Vi burde see tilbage med Tak-
sigelse, og fremad med glad . . Forvent-
ning. Jacooi. i>Mx<i. 56. Men vi tænker jo

dog altid fremad (o: om giftermaal) . . for

Børnene. Pan^. L. 97. i (især ^) d. s. ».

frem 3.5. 'Først naar Viben, som en Blin-
ker, I Til Armeen: „fremad I" vinker —

|

Da kommer Stæren! Pa^^fer.JJ.^ 79. *Snart
dages det Brødre, det lysner i Øst — I

AO til Arbejdet, fremad i Kor! Socialistiske

Sange.( 1885).3. „Fremad 1" raabte Kom-
pagnichefen . . og trak sin Sabel, „fremad I"

Rist.EB.197. fremad-, i ssgr. (hvis sidste

led er et vbs. ell. part.) til fremad 2.2, an-
givende bevægelse eU. retning fremefter; (især

gym.) i egl. bet., fx.: en Mand, der sad i

en halvoprejst, fremadbøjet Stilling, lige-

som beredt til at gjøre et Spring. Goldschm.
1.374. Silkens Raslen, Hælenes Knirken
. . var det eneste Hørlige under (hoffol-

kenes) Fremadskriden. Schand.IF.8. Almin-
delig Fremadgang i Takt. Grymn.I.81. Ar-
mene ere ved Fremadspring førte noget
bagud, smst.162. || CP overf.; dels betegnende,

at noget udvikles, gaar fremad, fx.: Den
gamle, trods Tidernes, trods Oplysnin-

fens Fremadskriden . . bestaaende Stat

eler Oldingens Skjebne. OLBang. Tale.

(1840).8. Læger studere deres egen Døds
WiLst.D.1.134. fordi det er hans Profession bO fremadskridende Komme. OBloch.D.'
at fremplapre, udskriger (udraaberen) en
Række Ord. Brandes.VII.675. et lydeligt
fremsnøvlet: — Hal nu maa jeg \e\Jørg.
UV.18.

fremad, præp. og adv. ['frBm'(i)a3] {af
frem og ad A.4; se frem 5.i) V) som præp..

1.23. dels betegnende stræben mod et maatj

fx.: (en) kraftig Fremadstræben paa en
practisk . . Livsbane. Molb.EL.132. Fulton
kjendte endnu kun lidet til de Forfølgelser,

som det fremadstræbende Talent tidt

er udsat for. Hauch.VI.267. den samme
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Tro var i de første to Skoleaar en stærkt
fremaddrivende Kraft. Schand.TFJI.3. un-
ge, fremadstræbende Mænd. Pont.LP.
VII.80.
Frem-akisel, en. [l.i] (nu næppe hr.)

<Z. s. s. Foraksel. Moth.ASé. VSO.MO. CP -ar-
bejde, V. [-Bribai'da, -Qa] vbs. -else (MO.
D&H.) ell. -ning. 1) [3] l.i) [3.i] (sj.) refl.

•En Lyd sig fremarbejder.
|
De rejse Ho'-

det, lytte — det er Trin,
|
som nærme

sig. Schand.UD.93. 1.2) [3.2] Denne Forret-
ning fremarbejdede (han) til at blive den
største i BTanchen.BerlTid.'yil923.M.8.sp.3.

2) [4J bringe for dagen ell. tilvejebringe ved
arbejde (jf. forarbejde i). Hvilke Rigdom-
me, der lode sig fremkalde og fremar-
beide af en Ager, som endnu laae næ-
sten udyrket. Molb. (MO.). || især m. ab-

str. obj. (hun) fremarbejdede Ordene: —
„Nej, nu har jeg oplevet det med, inden
jeg døde." Schand. IF. 312. VVed. G. 144.

t -arte, v. [3.4] {jf. ænyd. fremartes, ud-
vikle sig, samt arte l.i) forplante sig; for-
mere sig; m. tings-subj.: fortsætte sig; ned-
arves, (en hingst) som har (fejl) der kan
fremarte paa Afkommet.Forordn.Vd 795.§4.
-avl, en. (især landbr.) som vbs. til -avle 1.

en kort Beskrivelse om Frøets Fremavl,
og hvorledes man fremdeles deraf kand
avle Frøe selv. Adr.^'^/d762.sp.9. Molb.UV.
84. Fremavl og Uddeling af Sædekorn.
LandbO.III.326. (sj.) om opdræt af kvæg:
Kalve af Qvier duer ey tU Fremavl. Oecon
E.(1784).II.69.

li
(sj.) konkr.: afgrøde; avl.

vAph.(17?2).II.284. -avle, v. [4.2] [-,au'l8]

vbs. -ing (MO. D&H.), jf. -avl. 1) (især
landbr.) frembringe ved avl; avle (2). Moth.^
F546. især m. h. t. afgrøde, frugter: Vinen,
der fremavles her. Holst.UH.233. Frugt-
dyrkningen gaaer ud paa at fremavle store,

velsmagende Frugter. CVaupell.S.100. den
fremavlede Sæd. LandbO.II.265.

||
(sj.) m.

h. t. kvæg. ad den af ham anviste Vej vUde
(der) kunne fremavles Malkekvæg med
tre Gange større Ydeævne end det al-

mindelige. Pont.LP.

Y

II.15. 2) overf. : frem-
kalde; frembringe; avle (4); især m. rent
abstr. obj., m. h. t. tanker, følelser olgn. JM
Hertz. (Rahb.LB.1.322). *Retfærdigheden
smelter

|
Sammen i et Kys med Fred,

|

Og deraf fremavles Glæde. Grundtv.SS.I.
190. (en) stærk indvortes Forskjel i begges
Væsen . . fremavlede et spændt Forhold.
Hauch.II.38. Pont.LP.VII.180. (sj.) m. h. t.

smitte: de Syge ('»Maa i/cfeej sammendynges
f)aa et Sted, hvorved Smitte deslettere
remavles og udbredes.MB. 1823.238. -be-
dre, adv. se u. frem 5.2. -befragtning,
en. [3.2] T betegnelse for det forhold, at et skib

af befragteren lejes videre til en tredje (frem-
befragteren) ; underbefragtning (jf. -bort-
fragte;. Sal.XyiI.437. -ben, et. [l.i] (jy.
Pram-. MDL. Feilb.). (især dial.) forben (1),
især hos heste (jf. -fod samt Fremmerben).
Moth.B131. det Virginske Egerne, hvis
Huud strekker sig imellem Frembenene

og Legemet. WDerham.Astro- etPhysico-The-
ologie.(overs.l759).478. (føllet) gav sig da
til at skubbe eller rulle mig med et af
Frembenene. Goldschm.L.1.51. man bandt
Bagbenene sammen (paa svinet), og en
stærk Mand holdt Fremhenene.AarbFrborg.
1918.50. jf.Junge.379. MDL. Thorsen.137.
Feilb. -bi, præp. og adv. ^fram-. MDL. Esp.
87). (af frem l.i og IL bi, jf forbi; dial.)

10 forbi. 1) som præp. MDL. Esp.87. komme
frembi en Yogn.Kvæmd. 2) som adv.
Esp.87. OrdbS. (fynsk). || m. tids-bet. som-
meren, vinteren er frembi.jEsp.87. CP -blik,
et. [3.4] (1. bi:) blik rettet fremad; især

(overf): blik ind i ell. mod fremtiden (jf.
-syn). Fremblik i en . . vidt fiernet Tid.
Molb.(MO.). det (har) til forskellige Tider
været Danskernes Fejl, at de politisk sét

har levet et Døgnliv uden synderligt Frem-
a) hlik.HOlr.Absalon.(1908).I.55. f -blikke,

V. [4.i] (Jf. blikke 1 samt ty. vorblicken)
komme (skinnende, straalende) til syne; vise

sig. *Jeg neppe med min Jagt kom Callund-
borg af Sigte

|
Før os paa Himmelen en

liden Skye iremhlickte. Holb.Paars.106. O
-blomstre, v. [4.i] [-[blmm'sdra] vbs. -ing.

begynde at staa i blomst; blomstre frem (jf.
blomstre 3.2^. *Rosen efter Regn frem-
blomstrer meere rød. Bagges. ComF. 196.

30 Frugttræernes Afblomstring og Hvidkløve-
rens FTemhlomstrmg.Biavl.116. jf: *bleeg
blev hendes Kind.

|
Men Kjækheds Rose

atter
|
Fremblomstred rød og sund. Winth.

HF.33.
II

især overf: opstaa; fremkomme.
*Du (er) høimodig og god,

|
Skiøndt ikke

fremblomstret af adelig Rodl Bagges.Ungd.
11.86. *Der . . fremblomstred de herligste
Skialde. Oehl.XIK.105. jf. blomstre 2.3: da
er det Spedalskhed, der er fremblomstret

40 (Chr. VI: haver blonistretj i det brændte
Sted. 3Mos.13.25. -bortfragte, v. [3.2] T
om befragter : leje (et skib) videre til en tredje

(jf -befragtning;. Sal.XVII.437.
frembringe, v. ['frnmibrei^'a] præt.

-bragte ell. f -bragde (Måll.SgH.423); part.

-bragt. vbs. -else (s. d.) ell. (nu næppe br.)

-(n)ing (vAph.(1764). Staffeldt.Digte.(1804).

357). {ænyd. d. s. i bet. 1 05^ 2; ,;/. ty. (her)-

vorbringen; bet. 3 synes ikke at forekomme
50 før midten af 18. aarh.)

1) t til frem 3. l.i) til frem 3.i: bringe
ell. føre fremad, en nyttig Machine, hvor-
ved Fartøygene . . uden mand har nødig
at bruge Heste dertil, kand frembringes
imod Strømmen.LTid.1725.555. m. overgang
til bet. 2.1: Vægten af det Læs, et Par
Heste skal frembringe paa , . Reiser og
ad . . Gader. LSmith.DN.409. 1.2) til frem
3.2: skaffe fremgang; befordre; bringe

60 frem (2). mand maae af andre fremmedes
baade Verdslige og Kirke-Historie laane
her et, og der et andet Stykke, naar man
vil ret viide, hvorledes Religionen (i Dan-
mark) er frembragt og iremmet. Slange.Chr
IV.Fort.7. 1.3) {jf. ænyd. frambringe i bet.

„udføre, fuldbringe" samt H. bringe 3) m.
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h.t.tid: faa til at gaa; tilbringe; hen-
leve, en særdeeles behageligMand, hvilken
haver frembragt sit Liv saaledes, at han
haver en almindelig Approbation af Høje
og Lave. Holb.Ep.III.444. han vUde reyse
til Mahomets Grav, og der udi Andagt
frembringe sin øvrige Livs Tiå.sa.HhJ.
93. JSneed.III.33o.

2) (jf. IL bringe 1^ tU frem 4 : bringe ell.

bære hen til et sted; komme med; bringe lo

frem. 2.1) f i egl. bet. Da gik den (tjener)

frem, som havde annammet fem Talenter,
og frembragte (1907: bragtej andre fem
Talenter. Matth.2o.20. der Simon saae, at

den Hellig Aand blev given ved apost-
lemes hænders paaleggelse, frembragte
(1819: bragte^ hånd dem penninge. -éI^) G.
8J8(Chr.VI). de, som frembragte . . Kejse-
rens Brev, vare 3 Maaneder paa Veyen.
Holb.JH.II.242. Offeret blev frembragt, »
blev slagtet. Birch.II.137. Skipperen gik
nu forud, for at lade Kaffeen frembringe.
Blich.(1846).1.89. 2.2) (nu 1. br.) uegl. Dy-
der . . som ere ædle og anstændige nok
til at frembringes (o: fremstilles) paa en
Skuep\sids.JSneed.III.222. Jeg har nu
frembragt Guddommen den herUgste Lov-
sang. Siihm.II.o6.

Il
især m. h. t. ytring,

(mundtlig eU. skriftlig) meddelelse: frem-
føre; fremsætte; forebringe, de Raiso- »
ner, andre frembringer, fordømmer de
stTsos.en. Høm.Moral.I.41. den Vrangvillig-
hed hvormed han frembragte sin Tilstaa-

else.Ew.VI.169. De kom til Einar, frem-
bragde deres foregivne Ærende, og giorde
ham store Løfter. MaU.SgH.61. en Motion
frembragt i Parlamentet. FrSneed. 1. 491.

(han) udstrakte Armene og frembragte
. . et langt ^Ah^l Blich.in.294. Han frem-
bragte denne Henvendelse meget høflig. 40

Gjel.T.293. (sj.:) Hans Majestæts Skaal
frembragdes (nu: udbragtesj. CHHolten.O.
163.

3) (jf. H. bringe 2) bevirke, at noget kom-
mer til et sted ell. kommer frem for dagens
lys. 3.1) (nu sj.) i egl. bet. Utroelige . . Ind-
retninger ere giordte for at . . føde og er-

nære Foetus (o: fosteret), og endelig at frem-
bringe det.SuhmJ1.70. *Folk udi Ægypten
. .

I

Af Æg udi en Ovn frembringer Kyllin- »
ger. GraahJ'T.II.llo. et først 1901 i Louvre
embragt BiUede. KMads. (TUsk. 1910. II.

214). jf: *(han) anvendte Flid, Umag,
|
Slig

Uhelds Aarsag at frembringe for en Dag.
Holb.MpS.104.

II
(nu næppe br.) i videre

anv.: skaffe til veje; fremskaffe. Procura-
torerne skal udfmde og frembringe alt

hvad, der kan tiene til Oplysning i Sagen.
Stampe.I.27o. Frembringe . . det Staalne.

vAph.(1764). I dette Aar kunde altsaa, 60

naar Bygningsmaterialierne bleve frem-
bragte . . tages i Arbejde de 3 Magaziner.
MB.1780.766. 3.2) (især C3 j være aarsag til,

at noget (især noget værdifuldt) fremkom-
mer ell. dannes (af noget andet); skabe;
tilvirke; producere; avle. (især om virk-

ning, der beror paa ell. opstaar ved udnyt-
telsen af visse naturforhold ell. -kræfter), det
er ikke nok, at Kornet frembringes og
under Frembringelsen lotdddles. Mall.HG.
33. Lyden frembringes . . ved Luftens
bølgeformige Bevægelse. LSmith. DN. 52.

medens Fadun tidligere . . var Sverrigs
rigeste Kobberværk, frembringer (produ-
cerer) Atvidaberg . . nu omtrent halvanden
Gang saa meget Kohher. Barfod. BD. 17.

Jorden, istedetfor at avle Dyr, frembragte
Myg (Chr.VI: førde fluer fTem).Visd.l9.10.

en Ting omdannes, saaledes at der ved
Omdannelsen frembringes en ny Ting.
Tarp.203. || orji avling af afkom. Ethvert
Slags Dyr frembringer sin Lise. VSOJ.
499. Drachm.XII.59. iscer i billedl. anv.:

Neppe har nogen Slægt i Landet frem-
bragt saa mange udmærkede lærde Mænd
som den bartholinske. ifaW-S^H. 577. En
Gang i de nu forsAnindne Dage, da vort
Land endnu frembragte Majorer. BuddeS.
82. n om aandsvirksomhed. *(man) Frem-
bringer snart en Bog, et Barn, og saadant
meer. Bagges.Ungd.I.118. (en) fuldstændig
Mangel paa Evne til komisk Frembringen
(Bratides. DD. 40: Production^. Brandes. I.

390. Den overordentlige Sans for Formens
Skjønhed . .præger al hendes (o : fru Gyllem-
bourgs) Yxemhrmgen.Wed.G.239.

fl
m. obj.,

der betegner følelser, forestillinger olgn. Man
skal ikke frembringe Trangen til Meta-
fysik hos den, der ikke føler den. PMøU.
11.431. rystet ved Synet af den Virkning
hans Tale frembragte paa Tilhørerne, som
hensvømmede i Taarer. Kierk. XIV. 218.
JPJac.I.146.

G) Frembringelse, en.flt. (i bet. 2) -r.

1) som vbs. til frembringe. VSO.
\\ f til frem-

bringe 3.1: et Trykværk til behøvende
Vands Frembringelse. JfE.i 755J45. || især

til frembringe 3.2: Mall.HG.33. Den store
Naturlov, at Frembringelse er betinget
ved Undergang. Olufs.(MO.). Skovbruget
drives især som Frembringelse af Brænd-
sel. JJessen.ØF.^5 7. Torp.203. 11 om aande-
lig virksomhed. Den Livs-Anskuelse , der
bærer Hverdags -Historien . . maa være
modnet i Forfatteren førend Frembrin-
gelsen. iteri.F7JJ.i5. Brandes.V.399. \\ her-

til ssgr. som Frembringelses-drift, -evne (Heib.
Pros.II.232. Brandes.III.425), -trang ofl.

2) « vAph.(1764); jf: „hos Nyere.« MO.)
konkr., til frembringe 3.2: hvad der frem-
bringes ell. er frembragt (ved en vis virk-

somhed); produkt. Mynst.(MO.). Korn,
Stude og andre Gaardens Frembringelser.
Winth.VIII.285. Allen.V.198. Staten er
Menneskehedens højeste Frembringelse.
JohsSteenstr.SU.l. || om resultatet af aands-
virksomhed. (den) trohjertige Kæmpevise-
tone (i digtet), der . . minder om vor egen
Middelalders poetiske Frembringelser.
Blich.(1920).X.15. HCAndIV.296. Forord
er en ganske egen Art af literair Frem-
bringelse. JSrierfc.K.<5. (romanen Ivar Lykke)
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er en barnlig Frembringelse uden digte-

risk Værd. Brandes.ll.203. man (vil) kunne
ane den dobbelte Strømning i Emigrant-
literaturens Frembringelser (Brandes.E.34

:

Productioner^. Brandes. IV. 20. Frem-
bringer, en. flt.-6. fiZ frembringe 3.2. 1)

O (1. br.) person, som frembringer noget;

skaber; fremstiller; producent, (han)
er Fader, Frembringer, Meddeler saavist

som han er Gud. Mynst.Betr.I.loS. uden at

nogen Kapitalist er Mellemmand mellem
Frembringer og Forbruger. Brandes. XI.
236. de Billeder, der lever, er dem, hvor-
paa man sér, at Frembringeren holder af

sin GQnst2iXiå.Hørup.I.171. SaUVIII.913.
2) (mat.) linie ell. flade, der under sin be-

vægelse beskriver en fl,ade ell. et legeme.

Gnudtzm.Husb.59. SaUXIIL742.
frem-briste, v. [Li] (poet, sj.) pludse-

ligt bryde ell. trænge frem. (han) faldt med
frembristende Taarer om Broderens Hals.
Blich. (1846). 111.98. Hvem omgjærdede
Havet med dobbelte Dørre, da det frem-
brast, udgik af Moders Liv. Job,38.8(Lind-
berg). O -brud, et. vbs. til -bryde 2.1.

Tændernes Frembrud og Skifte. ArnMøll.
Sundhedsl.37. i forb. m. præp. i: *Lad i sit

Frembrud Planten ej utrivesl Blich.D.^II.
110. der var et Uvejr i Frembrud. Ponf.
LP.VII.175.

II
om lysets (ell. mørkets) til-

synekomst; ogs. om begyndelsen af tidsi-um

olgn. Maanens fulde Frembrud af Skyen.
Blich.I.571. fra Dagens Frembrud, til So-
len gik ned. IIauch.MfU.38. (vi oppebier)

Nattens første Frembrud. Kierk.I.145. efter

præp. i: Vinteren var i Frembrud; den
havde allerede anmeldt sig ved en let

Frost. PalM.IL.1.107. billedl: bedre Dage
vare i YrembTMå.FrNiels.KH. 1.144.

\\ (1.

br.) overf., om pludselige følelses- og stem-

ningsudbrud. han (lærte aldrig) at beher-
ske voldsomme Frembrud af Lidenskab.
Molb.DH.I.421. De frygtede (HiortLoren-
zens)voldsomme Frembrud.P-LattHis.S.IJI.
77. -brase, v. [3 og 4] [-ibru'sa] -ede ell. -te.

(1. br.; især poet.) bevæge sig brusende frem;
vælde, bruse frem. *Hvert et Vandløb paa
Jorden fremrisler eller frembruser. Ørst.

IV.40. Da han . . brød Tilkliningen frem-
brusede et Gammeltø\.0versk.L.116. om tone-

væld: *Stærke Toner nu frembruse. Pa/iVf.

YIII.71.
II (jf n. bruse 2) overf: fare op;

bruse op. „(jeg vil) paa Rævejagt."— „Hvadl"
frembruste han, „paa denne Aarsenstid."
Blich.IV.136. JohsSteenstr.HD.333. -bry-
de, V. [-ibry'da] præt. -brød; part. -brudt

c«, t-brødt (LTid.1733.782.1734.315). vbs.

(nu næppe br.)-filsfi (PAHeib.US.262. VSO.),

jf. -brud. (ænyd. d. s. ; oftest i præs. part. ; i

talespr.hryde frem) 1) [3.i] f trænge sig frem;
bane sig vej (paa en voldsom maade). Moth.
B410. *strax Fienden frembryder

|
Og

trenger ind med Magt, paa dennem slaaer
og skyder. Holb.Paars.60. 2) [4] 2.1) [4.i]

især m. tings-subj.: komme (pludseligt) til

syne; komme ttl udbrud; bryde frem. der be-

gyndte at frembryde lidt Dun paa min
Bage.Holb.Orthogr.93. *Da lod Gud en Rose
opskyde

|
Og Sæden omsider frembryde.

Brors.ll. idet han med frembrydende Taa-
rer fortvivlet skreeg.Winth.VIII.240. den
frembrydende Tand er . . endnu ikke fær-
digdannet og er derfor halvblød. ArnMøll.
Sundhedsl.38. de tændte et Baal og toge
sig af os alle for den frembrydende (1819:

10 overfaldende^ Regns og Kuldens Skyld.
ApG.28.2(1907).

|| om (dags-)lyset ell.(sjæld-

nere) mørket, som begynder at vise sig; ogs.

om tidsrum : begynde. Da kom Kvinden, der
Morgenen frembrød. Dom.19.26. *Som den
gyldne Soel frembryder,

|
Gjennem den

kulsorte Skye. Kingo.184. *See Soelen ven-
der om, det nye Aar nu trembryder.Holb.
NP. Al ". Den frembrydende Nat. Rahb.
(MO.). de har Tid at vænne sig til Vin-

20 teren, før den frembryder. Hauch.1.463.
\\

billedl. ell. overf. Oprørets Frembrydelse.
VSO. midt i Tanken om store Gjerninger
frembrød en aldeles barnlig, ubetvingelig
Glæde over, at han maaske skulde kæmpe
tilhest. Goldschm.V.230. den frembrydende
Hulken.Drachm.PV.154.

\\
(herald.) i præs.

part., om figur, hvoraf kun hoved og hals

rager frem fra den linie ell. den anden figur,

hvorfra den udgaar (jf. u. -vokse ). PBGrand-
30 jean.Heraldik.(1919).112. 2.2) f jf. frem 4.2

slutn.: (pludseligt) fremkomme med en ud-
talelse olgn.; bryde ud. *Før Siælen udfoer,
han i disse Ord irexnbrød. Holb.Metam.65.
O -byde, v. [4] [-iby'åa] præt. -bed; part.

-budt e«.t -budet (Ørst.Br.I.90. Molb.F.278)
ell. (nu 1. 6r.^ -huden (efter have: -budden.
Slange.ChrIV.1271). vbs. (nu 1. br.) -else

(smst.1272. MO.) ell. f-ning (vAph.(1764)).
(glda. frambiudhæ) 1) f (jf. II. byde 4j fore-

40 slaa; tilbyde. Staden Bremens Deputerede
hafde ogsaa i Befalning, at frembyde deres
Stads Mellemhandlingimellem Hans Maj est.

og Hamborgerne. Slange. ChrIV.1128. *Jeg
Kongen vilde ey frembyde saadan Bod.
BeynikeFosz.(1747).539. 2) (jf II. byde b)
række ell. vise noget frem for at tilbyde det;

byde frem. 2.1) (nu 1. br.) i egl. bet. frem-
byde Retterne, Varerne, Pengene. VSO.I.
541. (hun) modtog atter Studentens frem-

50 budte Arm.Goldschm.Hjl.1.94. De Udsendte
frembød medbragte Foræringer. MO. jf.
bet. 2.2: Træerne frembyde deres Frugter
ved Siden af Yeien.Bagges.L.II.62. 2.2)

overf, m. tings-subj.: byde paa. Skovene
frembød Vildt og Vandene Fisk i Over-
flødighed. Wors.D0.14. Opholdet paa denne
Egn frembød ikke mange Adspredelser.
Drachm.UB.190. læsningen af dette haand-
skrift frembyder store vanskeligheder

j

60 2.3) især m. tings-subj. : vende fremefter mod
beskueren; fremvise; opvise. Tiggere . . frem-
byde til de forbigaaende deres væmmelige
aabne Skader og Saar. Bahb.Tilsk.1793.374.

*Naturen, mere streng,
|
Frembyder flere

Steen end Blomster. Oehl.HJ.lll. (firbenets

æg) frembyder den Mærkelighed, at de
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kan lyse i klerke. BMøll.DyLJII. 35. 3)

refl. 3.1) (nu næppe br.) jf. bet. 1: tilbyde sig

(ukaldet). Tullin.III.3o5. (han) frembød sig

selv som Præstens Ledsager til GUdet.
Blich.(1846)JlJ201. jf. bet. 3.2: Nye Be-
kjendtskaber har jeg endnu ikke søgt
meget; men adskillige have frembudet sig
se\v.Ørst.Br.I.90. m. flg. til: 'Han lader
Snakken fra sig gaae,

|
Frembød sig til

at blive-7FriisJ?05. 3.2) (jf. bet. 2s) m. tings-

subj., især om mulighed olgn.: aabne sig;

vise sig. VS0.I.542. her frembyder der
sig en god lejlighed tU et billigt køb

j

-bære, v. [4] [-\bæ-rai] vbs. (nu næppe br.)

-else ( VSO.) ell. (1. br.) -mg (Saaby.'), (glda.

frambæræ (Suso.30. Skraaer. 11.157)) 1)

(jf. II. bære Iji) bringe; komme med (jf.
frembringe 2). l.i) (uden for bibl. nu
sj.) i egl. bet. Den eenfoldige Kone . .

frembar Drengen til Daaben. Holb.MFbl.
237. de frembærer en Dukke — paa en
naiv-barnUg Maade forestillende Vølunds
Skikkelse. Drachm. VS.98. || m. h. t. mad og
drikke. Saa frembar Kokken en Bov . .

for Saul og sagde: . . æd. lSam.9.24. Vee
een, som giver sin næste for meget at

drikke! ja dig, som frembær din flaske,

og giør ogsaa drukken; for at see paa
deres hlnseU Hab.2.15(Chr.VI). Holb.Ep.
IV.456. Ved den næreriigste Føde væm-
mes vi . . naar den frembæres i et smud-
sig Kar. 5a.??A. G r.*5'-.

II
m.h.t. offer. Cain

frembar et Offer til Herren af Jordens
YT\ygt.lMos.4.3. Mynst.Betr.1.364. if.: i

det jeg frembær Eder min gode Villie,

liig Armodens Offer. Dichm.(Rahb.LB.II.
119). 1.2) (især højtid.) uegl., iscer m. h. t.

ytring, meddelelse: d. s. s. frembringe 2.2.

*I af Euripedes og andre maae frembære
|

De meest fortviilte Ord, som Steen be-
væge kand, | Det rør ey HieTted. Holb.
Mel.1.6. jeg væmmedes ved at høre en
Tienner at frembære sit Ærinde . . udi
Sang efter Tacten (o: i en opera). sa.Ep.
IIIA31. Forfatteren (maa) for sine Læ-
sere frembære en Undskyldning. Mynst.
BIS. II. Fort. *Frembær din Bøn i Jesu
Navn! Timm.SF.20. jeg kommer jo for-

resten . . for at frembære min Tak for

sidst. AKohl. MP. III. 218. 2) (jf. II. bære
5 og 6; nu sj.) d. s. s. frembringe 3.2. *Du
(o: Eva) maa med andre Dyr en frugtbar
Sæd fremhære. Helt. Poet. 17. *Jorden sin

Grøde frembar. Bagges.NblD.331. jf.: Alle
de skjønne Blomster, som det første Me-
nighedsliv frembar, var af den rette Art.
JakKnu.LF.160. O -berjet, part. adj. [S.i\

[-\bmi'at] (1. br.) bøjet frem ell. forover. En
Stud med frembøiede Horn. VSO. 'Van-
dreren sukker frembøjet over sin Stav,
Blich.D.I.219. Kongen sidder frembøjet,
legende i Tanker med sit lette Jagtspyd.
Drachm. XII.28. -datere, v. [3.4] (sj.)

d.s.s. efterdatere. AFriis.iTilsk.1921.lJ.10).

-del, en. [l.i] (ænyd. d.s.; nu sj.) den for-
reste del af noget; især af en vogn: forvogn.

(han) tog Fremdelen af en Stykvogn.
Molb.DK.210. D&H.
fremdeles, adv. [frem'de'las] {ænyd.

frem-, framdelis (ogs. som adj.), glda. fram-
delæs; omdannelse af glda. framledæs, oldn.

framlei9is; af frem (3) og Led i bet.: vej;

egl.: (videre) frem ad vejen; jf. -deles, -le-

des)

1) O angivende vedvaren eU. fortsættelse

10 af en handling, virksomhed eU. tiistand. 1.1)

for at angive, at noget vedvarer ud over et

(nærværende) tidsptmkt: stadig (væk); be-
standig; ogsaa i fremtiden, jeg (vU)
fremdeles vogte og røgte dine Faar. iMos.
30.31. 'den Lykke . . har jeg nydt, og
nyder den fremdeeles. Thaar.PB.8. (jeg)

har det Haab, endnu fremdeles at kunne
træde frem for at prædike . . endnu frem-
deles at høres af dem, som hidtil hørte

20 mig. Mynst.Afsk.5. Eideren vedblev frem-
deles at være det danske Riges sydlige
Grændseskiel. 3/oi6.Z>J5r.JJ.oi. Den i Konge-
loven fastsatte Arvefølge er fremdeles
gjældende. Grundl.(1849).§4. (han) blev
meget mavefør, men en smuk og vittig

Mand var han fremdeles. JVJens.EE. 13.

i forb. m. nægtende udtr.: Han talte kun
med Lægen gjennem Forhænget, og In-
gen saae ham fremdeles uden Hovme-

30 steren. Ing.EF.XIII.77. de havde ventet
længe paa ham, men han viste sig frem-
deles ikke

i
1.2) angivende noget som paa-

følgende; især ved opregning: derefter;
endvidere; yderligere. han (borttog)

fremdeles Høiene og Astartebillederne af

Jnda. 2Krøn.l7. 6. I have fremdeles hørt,

at der er sagt . .: du skal ikke giøre no-
gen falsk Eed. Matth.5.33. Fremdeles vil

han fremsige et Digt, og tilsidst slutte

40 med en Epilog. MO. til hvilken af Eng-
lene sagde han nogen Sinde: „Du er min
Søn, jeg har født dig i Dag"? og frem-
deles (1819: atterj: „Jeg skal være ham
en Fader'^? Hebr.l.5(1907). og saa frem-
deles (ofte skrevet o. s. tr.), i opremsninger
olgn.: og saa videre. Det heeder hos ham
(o: i Bollins „Histoire ancienne") uden
videre Betænkning Asthyages, som udi
den hellige Skrift kaldes Assverus: Cy-

50 axares, som kaldes sammesteds Darius
Medus; og saa fremdeeles over alt. Holb.
Ep.III.67. Mynst.Betr.IL98. af det alle-

rede Erfarede synes at fremgaae, at Du
har noget Begreb om Regning, Skrivning,
Religion, Svømning og saa fremdeles. Fr^z
Jurg.nr.59. JVJensJDi.93.

||
(nu kun bibl.)

om gentagelse: igen; paa ny. (hun sagde:)
jeg vil og drage Vand til dine Kameler
. . og løb fremdeles til Brønden at øse.

60 lMos.24.20. de truede dem fremdeles
(1819: endmerej og lode dem løs. ApG.4.
21(Chr.VI).

2) (nu kun bibl.) angivende en virksom-
heds begyndelse ell. en tilstands indtræden
paa nærværende tidspunkt og dens fortsæt-

telse i den kommende tid: fra nuaf; her-
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efter, da var fremdeles (1819: omsider;
1907: fra nu sd) alt haabet . . slet borte.

ApG.3?.20(Chr.VI). *Jeg mig udbeder
. .

I
At fra en mere Riig du efterdags vil

røve,
I
Hvad Grete eUer du fremdeles

kan behøve. Wess.53. i forh. m. nægtende
udtr. (ofte m. overgang til bet. \.\): dit Navn
skal ikke fremdeles kaldes Jakob, men
l&X2ié\..lMos.32.28. jeg skal fremdeles ikke
mere (1819: herefter ikke mere; 1907:
ingen Sinde mere^ drikke af det, som
voxer psLSL -vuntTæ. Marc.l4.25(Chr.VI). JJ
Paludan.Er.l85.

3) (nu næppe br.) som adj. (kun attrib.).

3.1) til bet. 1: vedvarende; fortsat; yder-
ligere. En fremdeles Uddannelse faaer
hun ved tidligen at bringes i Comedien.
Bahb.Tilsk.1796.431. Endnu maa jeg af et

senere Brev, som fremdeles Bidrag til de
omtalte Tidernes Tegn afskrive Følgende.
8a.E.IV.58. Mennesker, der . . bade om
fremdeles Held til at fortsætte Reisen.
Oehl.AG.115. 3.2) til bet. 2: som indtræder

efter et vist tidspunkt; fremtidig, saa længe
den gode Gud sparer (byen) fra fremde-
les Ulykke. Cit.l735.(JySaml.4R.III.265).
(hans) fremdeles Skjebne i Verden er mig
aldeles nhekienåt. FAHeib.E.90.
Fremdling, en. (ogs. Fremling^. fit. -e.

(fra ty. fremdling ell. sv. fråmling; afl. af
ty. fremd, se fremmed; sj., nu næppe br.)

fremmed person; fremmed, med dette
Vers (kan) prøves om En er Bornholmer
eller ikke ; thi Fremlinge udtale aldrig Or-
dene ret. FNSkovgaard.B.114. smst.69. Be-
tænk, at det er en husvild Fremdling,
som De viser Gjæstfrihedl^ø^f/t.!)^. 71.^56.
frem-drage, v. [-idra'qa] vbs. (især i

bet. i; nu 1. br.) -else (LTid.1742.lol. VSO.
Sibb.II.141). (glda. d. s., jf. oldn. fr'amdråttr)

1) (jf. III. drage 1 og 2) O bringe noget

frem for dagens lys; drage frem. 1.1) i egl.

bet.; nu kun m. tings-obj., om fund af noget
skjult ell. hidtil ukendt, de fremdroge (1819:
droge . . frem; 1907: trak . . fremj Alex-
ander af sksiTen. ApG.19.33(Chr.VI). *Udaf
sin Barm (han) \ Fremdrog det stiaalne
Kar. Tode.I.193. *Guldet maa ved Jern
fremdrages (af jorden). Ing.D.I.250. Fun-
det omfatter c. 4J000 Genstande . . alt frem-
draget 0,65—2 m. dybt i Mosen. Trap.*IV.
395. 1.2) overf.; især m. abstr. obj. en Hi-
storie paa Italiænsk, hvilken nu først for
faae Aar siden er fremdraget for Liuset.
Gram.(KSelskSkr.I.286). i raae Bønder-
børns ofte saa forsømte Hjerter at frem-
drage og opelske Spiren til Gudsfrygt og
Retsindighed. /Si6i.J.68. (han) greb sig i

at fremdrage og opfriske længst henlagte
Ungdomsspørgsmaal. Drachm. F. I. 355.

\\

f m. h. t. person: trække frem fra en ube-
mærket stilling; foretrække fremfor andre;
oplwje; udmærke, de Norske Adel skulle
herefter fremdrages, og udi meere Værdi
holdes, og med Norges Crones og Riges
Lehne iorsees. Slange.ChrIV.51. (ungdom-

men) vil tidlig være fuldendt, tidlig mær-
ket, tidlig fremdraget. Rahb.Tilsk.l796.305.

2) (jf III. drage 7.2; f »«• h. t. (leve)tid: hen-
leve; tilbringe. Udi alt, hvis hans be-
troede Tilhøreris skikkelig og Christelig
levnets Fremdragelse angaar . . skulle de
hannem troligen raadføre. DL. 2— 9— 3.

(perserne) fremdrage deres Tiid ved idelig
3agt.Holb.Herod.327. naar man eftertæn-

10 ker sit i Synder og Laster fremdragne
Levnet. Pamela.1.466. Bagges.SV.296. 3)

(jf. III. drage 10^ f bringe til udvikling;
opfostre; opdrætte. Moth.Dll7. jf.: Jeg
opsøgte i mit hierte, at fremdrage (1871:
?røvede . . at pleie^ mit kiød med vinen.
'ræd.2.3(Chr. VI). 4) (jf. III. drage 12;

t m. h. t. mad og drikke: bære ell. sætte
frem. (billedl:) Es.58.10(Chr.VI). *hand
lod

I
Sit Kiød og Blod

|
Mig i Brød og

20 Viin fremdrage .Brors.148. 5) (jf. III. drage
13; nu sj.; oftest i præs. part.) intr.: be-
væge sig fremad; rykke, drage frem.
i en Landsby mødte (han) den fremdra-
gende Bonåehddv.Molb.DH. 11.111. frem-
dragende Tropper. Goldschm.VII.430. bil-

ledl.: *sagtelig Natten fremdrog. Uein.iVZ).

167. (de) saae ud . . i den fremdragende
Sommernat. Tops.II.389. -drift, en. (vbs.

til fremdrive ell. drive frem; < S&B.; i

30 bet. 2 vel efter Opdrift olgn.) 1) (fagl., 1. br.)

som vbs. At anvende elektrisk Energi til

Fremdrift af Vogne . . kan kun i faa Til-

fælde betale sig. HHolst.(NaturensV.1912.
185). Den lille Fremdrift, som Insektet
lider under Stillestaaen, modvirkes . . ved,
at Vingerne afbøjes stærkere under Fø-
ringen nedad og fremover, smst.1914.135.

II (jf. -drive 2; sj.) vækst; trivsel. Krigen
1807—14 greb stærkt ind i . . Alminding-

40 skovens rolige Fremdrift. Bomh.Samlinger.
X.(1916).77. 2) CP indre trang ell. tilskyndelse

til at arbejde sig frem ell. opad; fremad-
stræbende energi (jf. Drift 3.3). Duelighed
og Fremdrift spores hos Befolkningen.
MylErich.(PoVyul901.1.sp.4). nu var han
ked af at søge sin Føde paa Gaden, der
var Fremdrift i ham, han vilde gærne
være Handelsmand. AndNx. PE. III. 21 7.

CKoch. Brorson. (1920). 9. O -drive, v.

50 [-idri'va] vbs. -ning (Scheller.MarO ) ell. f
-else (VSO.), jf -drift. 1) [3.i] (jf II. drive 2

og %) faa til at bevæge sig fremad; drive

frem. vAph.(1764). Skytten . . behøvede
En til at fremdrive \Mtet. Blich.I.214.

Bølgerne sloge . . mod Kysten fremdrevne
af en sagte Vind. Goldschm.III.476. \\ om
maskiner olgn. (baadene kunde maaske) frem-
drives ved et lignende Hjulværk (som en

vandmølle). Hauch. VI. 36. Apparater til

60 Fremdrivning af Skihe. OpfB.'Vin.248.

jf: Belønning og Straf . . bleve Hiule,

der fremdreve Mennesker ligesom Ma-
chiner. Holb.Ep.IV.364. 2) [3.2] fremskynde
udviklingen af noget, især : ved kunstige mid-
ler; (jf. II. drive 5) m. h. t. planter: frem-
skynde væksten af. Det frodige Græs frem-
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drives tildeels af den stærke Regn fra

Skyerne. Hauch.II.12. de i Drivhus frem-
drevne Eksemplarer (af roser). Hjemmet.
1906.646.sp.1. jf.: Et saadant Træ, deraf
egen Kraft fremdriver et saadant Blom-
ster. Mynst.(MO.). || overf. Det er . . ved
Opdragelsen en Feil . . at man fremkunst-
ler for meget, fremdriver for mange uti-

dige Frugter. Rahb.TUsk. 1796. 303. ved
hemmelig Exercits i Hjemmet fremdrev lo

(hans kone) et Galanteri, der ikke havde
Rod i hans Hjertes Ømhed. GoldschmJII.
33. TroelsL.IX.38.

|| (jf. II. drive 7J m.h.i.

virksomhed, handling olgn.: sætte t væik;
gennemføre. Ved Klogskab og Sindighed
. . fremdreve disse værdige Mænd denne
Forandring. MalljSgH.723. Gøte-Kanalen,
hvis Anlæggelse blev fremdreven af

Friherre . . Flåten. ADJørg.NH.II.2o7.

3) [3-3] (jf- II. drive Aa) f m. h. t. tiden :20

faa til at gaa; tilbringe, (helgener) hvilke
frivilligen (havde) fremdrevet deres heele
Tiid udi eenUg Stand. Holb.Ep.V.92. -ef-
ter, adv. «AfO.; afirem 3 o^ efter 12.s)

t ell. med retning fremad. Drachm.E0.31.
saa kan De gaa et lille Stykke fremefter,
saa meget som et halvhundrede Alen.
SchandS.89. ingen Lysstraale falder bagud
eller nedad, kun fremefter og til Siderne.
Bogan.II.23. den venstre Fod et Trin frem- io

eiier. Bxu:hh.TJH.48. bære med fødderne
fremefter, se u. Fod l.i. |] ove^-f., om frem-
tiden. Som typisk Dokument paa dansk
Humanisme peger Bogen (o: „Statens Ven"

af Boye) dog ikke blot tilbage, men frem-
efter. VilhAnd.ErasmJI.311. den Tid frem-
efter vi ikke kender. JVJens.C.94. O -el-
ske, V. [3.2] [-læl'sga] vbs. -cise (Sibb.II.

41. D&E.) ell. -mng (Eahb.TiM.179lJ267.
D&E.). hjælpe frem til vækst og trivsel; op- 40

elske (jf. elske frem u. elske l.i^; »n. h. t.

planter: han arbeidede paa at forbedre . .

sin Boelig, ved at . . fremelske sig nogle
Træer til Skygge.Eahb.ProsFJII.128. VSO.
MO. H nu især overf: bringe til xuLvikling;

fremhjælpe; fremme, han ('rarj betænkt paa
at grundlægge og fremelske Skoler. Mali.

SA.4. Guds . . Naade havde i Dit ufrugt-

bare Sind fremelsket (sagtmodighed).Kierk.
III.43. en vis kejtet Mistænksomhed, som 50

Livet ude i Ensomheden fremelskede hos
h2im.Pont.UE.124. -fald, et. {<M0.; egl.

vbs. til falde frem; jf oldn. framfall) 1) [3]

(gym.) øvelse (ved fritstaaende øvelser), hvor-

ved kroppen bøjes forover, idet det ene ben
sættes frem. Gymn.I.146. 2) [4] (jf lat. pro-
lapsus; med.) om det forhold, at en legems-

del (pludselig) løsner sig og udtræder fra sin

naturlige plads; især om nedsynkning af
livmoderen. Levin. Panum.245. Han var in- 60

gen stærk Mand ;
plagedes som ældre af et

Fremfald af Tarmen.HKaarsb.M.179. || om
brokskade. Feilb. -fare, r. [-|fa'r8[ vbs. f
-elsc (Moth.F74), jf. -fart, -færd. {ænyd. d. s.,

glda.part. fram faræn (i bet.l); jf. fare frem
(u. H. fare 5;; sml. -faren) 1) [2.2] {jf. oldn.

fara fram; kun i part., jf. -faxen; nu kun
bibl.) gaa bort; forsvinde. Vinteren er for-

bigangen, regnen er fremfaren (1871 : gaa-
et over^, og er bortgangen. Højs.2.11{ Chr.

VI). mine Dage . . ere fremfarne som
ilende S)^beJob.9.26. 2) [3] bevæge sig frem-
ad; fare frem. 2.1) (nu sj. uden for bibl.

spr.) i egl. bet. Lyd . . som af et fremfa-
rende CC^r.FJ.fremfårendesj vældigt Veir.
ApG.2.2. 'Snart fremfoer han med Løvens
Mann og flammende BUkke | Paa trygt-

vandrende Isis' Yei.JMEertz.(Eahb.LB.L
323). Wi7ithSS.6. 2.2) (nu I br.) optræde
ell. handle (paa en vis maade); gaa frem
(jf. fortfare 2); især: gaa (for) hurtigt ell.

voldsomt til værks. Tiderne syntes da ikke
at tillade at fremfare med saadan Haard-
hed.Eolb.Hh.Il.o54. en vis krigerisk Frem-
faren, den, der kommer brusende som
Storm og rullende som Torden, ^rand^s.
III.491. y især i part. fremfarende som
adj. : som handler (for) hurtigt, optræder vold-

somt ell. uoverlagt (jf. fremfusende^, det er
det kiekke Mod her fordres, og ei det
blot fremfarende. 3/fl//.5^H.20S. hans kraf-

tige og blindt ikke just fremfusende, men
fremfarende S'iæh Brandes.V.227. jf.: He-
stene var saa stærke og fremfarende, at

de trods Læsset var strænge at holde, naar
der skulde stoppes ojp.Gravl.DB.I.128.
fremfarende Kraft, (voldsom) energi eU.

handlekraft. Lars Peter var ikke saa ivrig

i Arbejdet mere — den fremfarende Kraft
manglede.AndXx.DMJ1.46. jf. bet. 2.i: have
den fremfarende kraft, a (spøg.) have ud-
spillet. 2.3) (nu næppe br.) vedblive; fort-

sætte. 'Jeg videre nu maa med Peder Paars
fremfare. EolbJ*aars.74. (gud) vil forunde
os Kraft og Standhaftighed til at fremfare
i dette vort Arheide. EahbStJoh.l6.

||
(m.

overgang til bet. 2.3) vedblive (med noget) paa
en haardnakket maade; fremture (i), en ud-
førligere Drøftelse . . maa jeg dog afholde
™ig (f^^) for ei længer at fremfare i en
Tone, hvis didactiske Alvorlighed jeg først

nu mærker. Eahb.Sandsig.423. Han frem-
farer med sin Ondskab. VSOJI.38. | part.

fremfarende som adj. 1. som (vedholdende,
haardnakket) fortsætter m. noget, en Hund .

.

gjør ikke forsætlig ondt, eller er saa frem-
farende deri, som Mennesket. Fr^omJ'J/.
7. 2. som fortsættes uden ophør; fortsat; sta-

dig, dend fremfarende U-rolighed i det Tyd-
ske Rige. S/aj2^e.CArJ 7.7^ 7. -faren, part.

adj. [2.2] [-|fa'r(a)n] (glda. d. s., oldn. fram-
farinn, død; jf. -fare 1; nu kun arkais.) om
tid olgn.: forbigangen; svunden; tidligere;

fordums. *(han) Berømmer den fremfarne
Skik

I
Fra Christian den Fierde. Eeenb.II.

58. den fremfarne og nu værende Tid.
Mall.SgE.2. 'sørg ej. Sjæl I for de frem-
farne Aar! | Og grue ej ængstelig for dem,
som komme\Blich.(1920).V.20. JVJens.Br.
198. t (de) fremfarne ting, (bibl ) den
svundne tid; foiiiden (jf. u. forbigangen^,
Visd.llJ3(Chr.VI). »Bespendt med Frygt

78*
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og Plage,
I
For baade de fremfarne Ting,

|

Og hvad de nu skal smage.5rors.560. VSO.
Il
om person: afdød; død. de Geistlige af

fremfarne Konger givne Privilegier. iViJS.

1716.308. Grundtv.Snorre.II.98. JPJac.II.
97. KrErsl.DM.368. jf. f: spørg den frem-
farne (Chr. VI: forige ; 1871 : henfarne^ slegt.

Joh.8.8(1728). QP -faren-bed, en. (afl. af
-farende (se u. -fare 2.2); 1. br.) heftighed;

ubesindighed. Heiberg var ingenlunde fri

for den i vor Tid almindelige Frerafarenhed
i at dømme.Sibb.PK.III.xxxjr. Kierk.IV.
145. Da.Missions-Blad.1922.226. O -fart,
en. vbs. til fremfare (ell. fare frem^. 1) (nu
1. br.) til -fare 2.i: (rask, hastig) bevægelse

fremad, (krigernes) fremfart paa veyen. 1

Makk.6.41(Chr.VI). Elven har en gyselig
Fremfart. VSO. den Stribe af skummende
og hvirvlende Vand, som et Skib ved sin

Fremfart efterlader i Søen. Funch.MarO.
11.73. jf.: I Lidenskabens Løb (gaar en
mand) med hele sit Væsen op i Bevægel-
sen, indånder og udånder ene Fremfarten
imod Målet; kun i denne Fart er han tiL

Rørd.KK.173.
|| (jf. -færd I.2; sj.) fremgang;

fremskridt. Hånd gør god fremfart i sine

studeringer. iHo<^. i'YZ. 2) f til -fare 2.2:

fremgangsmaade; adfærd; fremfærd (2). Sta-

den Hamborgs . . u-forsvarlige Gierninger
og halstarrige Fremfart imod Hans Maje-
stæt. 5Zon,9e.CArJF.76i. vAph.(1764). -fin-
de, V. [4] [-ifen'a] (sj.; jf. finde frem u.

IV. finde l.i^. (nogle) bad ham om en Af-
skrift af Visen. Han blev da inderlig ked
af, at han ingen havde. Men lidt efter

kunde han dog fremfinde et Eksemplar.
JVJens.HF.llO. || udfinde. Derfor lader

os udgranske Ordet (0: guds ord) og suc-

cessive fremfinde, hvorlunde det rette-

ligen bør udlægges. JPJac.J.^^. -flaget,

en. 1) [Li] (glda. framfluckt, jf. ænyd. glda.

fram flug, det bedste af komet, førstegrøde,

samt ænyd. fremflugskorn; sml. Flugt 2.2 og

5) egl.: hvad der springer, falder forrest; nu
kun (sjæll.) i .ss^. Fremflugts sæd (o:det

bedste korn, der falder forrest under kast-

ningen). Junge.379. MDL. 2) [3] (sj.) d. s. s.

-drift 2. Driften og Fremflugten, som fin-

des hos den fattige Mands Barn lige saa

vel som hos den mere velstaaendes.fl DaW.
(SvendborgAmtstidende.^^/il873.S.sp.l).Hjæl-
peO. -tkustig, adj. [3] (ogs. -flygtig. Feilb.).

{jf. flygtig 4; dial. (især sjæll.), i rigsspr.

kun hos sprogrensere) som arbejder rask og
bliver færdig før andre; hwiig; rap. Junge.
379. Dengang var hun en smuk ung Pige
og fremflugtig til sit Arbeide, enten det
var i Mark eller i Stegerse. Tolderl.H.168.

(nedsæt.:) for tidlig paa færde; alt for rask.

Feilb.
Il overf: fremadstræbende; fremskridts-

venlig, vor Tids „lærde Poder" (er) sna-

rere stillestaaende end fremflugtige i sit

Grundsyn paa alle Livets . . Forhold.ile/m-
dal.^ld869.l.sp.2. HjælpeO. -flnsts-sæd,
en. se u. -flugt 1. -fod, en. [l.i] {ænyd. d. s.,

oldn. framfotr; uden for dial. (se Feilb.) nu

kun arkais.) forfod (ell. forben. Feilb. jf.
Frembenj. Moth.F264. WDerham.Astro-et
Physico-Theologie. (overs. 1 759). 478. *Frem-
fødder bleve af hans Hænder (0: ved hans
forvandling).NKBred.Metam.344.

(
faarene)

forstaae ligesom Renen med Fremfødderne
at skrabe . . vissent Græs (frem). Allen.
IV2.384.
fremfor, præp. (og i bet. 8 adv.). ['fr^m-

10 (i)fo>*] Møysg.AG.25. (nu sj. skrevet freni''forj.

1) i egl. bet, se frem for u. frem 5.3.

2) overf. anv. af frem for 1; om række-

følge ell. grad, betegnende at noget har visse

fortrin, staar paa et mere fremskredent stand-

punkt i forhold til noget andet. 2,l) angi-
vende, at noget (bør) foretrækkes ell. udvælges
i forhold til andet: forud for; mere end.
jeg har givet dig fremfor (Chr.VI: frem
for^ dine Brødre et Stykke Land. lMos.48.

20 32. Eders Naade har roeset mig altid frem
for andre sine Tiennere. Holb.Jep. III. 2.

(han) har ønsket ham, fremfor sine Brø-
dre . . til sin Efterfølger. Molb.DH.II.164.
•en ædel Digter . .

|
Valgte Dig fremfor

alle vort Lands
|
Guldlokkede Piger.Ifanc/t.

SD.I.95. vi kommer langvejs fra, helt ude
fra Kysten. Dér tager vi først, saa faar

Hundene — vi synes, at Menneskene gaar
frem for Dyrene. EMikkels. JD. 186. ||

m.
30 overgang til bet. 2.2, ved perf. part. anv. som

adj. vær forbandet fremfor (Chr.VI: frem
forj alt Kvæget og fremfor alle vilde Dyr.
l.Mos.3.14. velsignet er du. Datter! . .

fremfor (Chr.VI: frem forj alle Kvinder,
som ere paa Jorden. Jud.13.23. *Bandsat
være Jorden nu,

|
For hun drak det Dyre

(o: broderblodet) I |
Bandsat, fremfor Jor-

den, du,
I

Fuleste Uhyre! Grrundtv.SS.il.

27.
II

styrende en inf.: liellere end; i stedet

40 fnr. efter Etatsraadens Død, da dennes
Gods var blevet solgt, havde (han) fore-

trukket det Tilbud, han fik fra Excellencen,
fremfor at blive hos den nye Eier. Schack.

394. Hvorfor tog I mig ikke med Jer
fremfor at lade mig ligge ene og pines
med Mørket? SMich. Dø, 79. || i udtr. som
have noget fremfor nogen, have visse

egenskaber, som andre ikke har; især: have

visse fordele, fortrin i forhold til andre;

50 overgaa; overfløje, der er fordeel ved viis-

dom, mere end ved daarlighed; som lyset

har fordeel frem for (1871: Fortrin for^

mørket. Præd. 2. 13(Chr.VI). alle Armeni-
aner har saadan en Sælsom udtale frem
for os andre, naar di vil sige Nis saa

siger di Rin. KomGrønneg.I.309. husk paa,

at jeg er Adelsmand saavelsom Du, husk
paa, at Du ikke har Noget fremfor mig.
Bagger.I.164. NMøll.R.40. have fortrin

60fremfor, se u. Fortrin 2. 2.2) angivende,

at noget overgaar, er paa et mere fremskre-

dent standpunkt end noget andet; (nu sj.)

ved adj.: i højere grad end; mere end. et

Embede, som man havde holdet ham frem
for andre beqvem til at opfylde. Holb.Ep.
11.72. *mægtig var han (0: Jesus) frem
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for aUe Skabte. Eic/1914)JJ40. en ædel
og fremfor Tidsalderen oplyst Kvinde.
BlichJ.506. jf. : at tvile om min Skiønhed
frem for alle andre Gudinder, er at til-

skrive Jupiter en slet gout, der af alle har
udvalt mig tU sin Ægtefelle. ÆToii.CZJ'ro/.

(sj. :) denne skal gaae retfærdig hiem .

.

fremfor du (altn.: dig). MynstJ*roed.IlJ291

(efter Luc.18.14). I t * tMtr., der betegner

overlegen indsigt, kunnen olgn.: bedre end.
•denne goede Mand, der . . frem for andre
veed;

| Og er beqvem at see en ting med
rette Øye.Bolb. Skienit.Dir. »du kunde
skyde

|
Vel fremfor alle Mænd, ja frem-

for Kongen. Oehl.P.253. 'Er du bestedt i

Nød? Hav Tillid til mig, |
Maaskee kan

1'eg dig hjelpe fremfor J^ogen. HeibJ*oet.

11.477. I (sj.) ved konip. ell. adv.. der an-
giver en Tavere grad : i sammenligning med;
i forhold til. Man maae lægge Mærke til

Tidernes ringere Cultur fremfor vor. Hor-
reb.II.370. 'Sagtens blev jeg lidt tilbage, I

Fremfor i de gamle Dage. Grundtv.Krtm.
130. 'Jeg mærker nok, Culturen er til-

bage
I
Her i den anden Verden fremfor

hist. Heib.Poet^.215. 2j) t /brft. fremfor
alt eU. (nu sjældnere) fremfor alting

(Jf. for alt, alting u. IV. for 6j). 1. forud
for alt andet; over alt andet. Sandheden
fremfor Alt! GoldschmJI.140. pligten gaar
fremfor alt

i
2. t højere grad end andet;

mest af alf; især. Du maa frem for alting
ubrødeligen holde det Løfte, som du udi
den heUige Daab haver giort Gnå-Holb.
EpJI.412. 'Vær stor — men fremfor alt,

vær godl Bagges. Ep. 32. 'Ved mangt et

Gilde,
I

I en Kreds dog fremfor Alt,
|

Trykkefriheds-Selskab k^dt, | Sprudlede
min Tales Kilde. Eeib.Poet.XJ214. Enebær
og Eddike var der bleven delt ud tU de
Fattige (under pesten), og fremfor Alting
havde Folk søgt til Kirkerne aarle og
sUde. JPJacJI.376. (han var) Ingen Snob.
Og fremfor alt ikke nogen af disse mod-
bydelige moderne Stræbere,-Siar8.£SJ04.

3) (bomh.) som adv.: i retning fremefter;

fremad (2); for ud (2). Esp.87.

t frem-fordre, r. [4] vbs. -ing (vAph.
(1759). VSO.). kræve, forlange, at noget

skal bringes frem. Han fremfordrede de
kostbareste Retter og Vine. VSO. | m. h. t.

person: kræve, at nogen skal indfinde sig

(paa et sled); opfordre til at komme. OGitldb.

(MO.). Landet . . fremfordrede alle sine

Børn til Hevn og Redning. Wand.(Rahb.
LB.I.71). spec: indkalde, indstævne for
retten. vAph/1759). VSO. -fiise, v. [3.2]

[-ifu-sa] (dannet som inf. tU fremfusende
ell. af fuse frem; sj.) opføre sig ubehersket,

fremfusende; fare voldsomt frem. da skulde
du vel besinde dig lidet, førend du saa-
ledes fremfusede. Søm.lfora/J".5j?. 'blindt
til Fordærv fremfuuser hans Afsind. jBa^-

?es. XbW. 94. H \ m. tilknytning til fuse,

evæge sig voldsomt frem. den hvert Øje-
blik fremfusende Latter, hvis Bulder rul-

lede gjennem Spisestuen. Schand.VVJ240.
-fasende, adj. [-,fu'san8] adv. d. s. ell.

(nu næppe br.) -fusendes (vAph.(1764)).
{ænyd. d. s.; omdannelse (i tilknytning til

fuse frem^ af ænyd. fremfus, fsv. fram-
fus, oldn. framfuss, ivrig; af frem 3 og fus;

især CP, jf.dog Feilb.) som lader sig lede af
pludselige indskydelser, hanéUer uoverlagt,

optræder ubehersket, voldsomt; ofte spec: htd-

10 sig; opfarende ; ogs. om adfærd, handlemaade
oign. den, som er fremfusende i sin Tale,
skal hades. Sir. 9.5.?. Var Hr. Jeronimus
en Mand at tale med som andre ikke saa
hidsig og iTevaivisexid.E.olb.MascJII.4. Man
er saa temmelig vant til Deres fremfu-
sende Hidsighed. Exe. IV. 252. hvor be-
breider jeg mig ikke det fremfusende
Skridt at erklære hende min Kjerlighed.
PAHeib£k.I.12. »Tænk Udt sig om! vær

20 ikke saa iiemfxisendel Bagges.DanfJI.214.
Galt afsted kom hun hundrede Gange om
Dagen, fremfusende og uden Overlæg som
hun \2a. AndNx.DM.28. GJ -fiisen-lied,
en. {flf -fusende; nu 1. br.) det at være frem-
fusende. Giør hånd det af Fremfusenhed,
eller Uagtsomhed, da straffis hånd med
Jern.Z>L.6—7

—

18. En overlegger under-
tiden en Ting viiseUg, en anden derimod
begynder en Ting i daarUg Fremfusen-

X hed. HolbJean.V.5. Heib.Poet.III.224. hans
Vovemod var aldrig Fremfusenhed. Bertel.

A.68. I (sj.) uoverlagt, ubesindig handling.

Det var jo en stor Fremfusenhed af ham.
VSO. SibbJlJ244. -fiisiiig:, en. (a/l. af
-fusende ell. fuse frem; sj.) fremfusende
person; brushoved, (fattigmand fik) lægge
sig til at dø af Sult! Ja eller ta Styret
selv som der var nogen Fremfusinger der
foreslogl AndNx.DM. VJ2. O -færd, en

40 eU. t et (PAHexb£k.IV.287. BahbÆJ.86).
fit. t d. s. (saJ'ortJ.238.317). (glda. fræm-
færdh, medgang, fremgang, oldn. framferfl;
vbs. til fare frem ell. fremfare; jf. Frem-
fart; vist genopt. i slutn. af 17. aarh^ 1)

tU -fare 2.i: det at noget bevæger sig ell.

bevæges fremad; bevægelse fremad, l.l) (1. br.)

i egl. bet. MothJF79. MO. Ude for Stævnen
(af et skib), hvor Vandet kløves, hvor
Fremfærden sker. JakKnu.LF.129. | om

50 personer: handlingen at bevæge sig fremad
fra et sted tU ell. mod et anclet. MO. deres
Flugt var ej mere sen end deres Frem-
færd. JOlr.SD.III.102. Bmnelycke.Sp.20o.

jf. bet. 2: Helt nede sønder fra kommer
Jeesbyeme (o: folkene fra Gedesby) kørende
ad Nykøbing til. De har deres egen mor-
somme Fremfærd, de følges i lang Række
og snakker højt med hverandre. GravL
DB1.91. 1.2) «M0.) overf., om udvikling,

60 fremadskriden, iscer mod større fuldkommen-
hed: fremgang; fremskridt, det tyske Riges
Dannelse og dets mægtige Fremfærd i

Handel og Vindskibelighed.-Branrfe«Jr..37i;.

*Gud hjælpe os til Fremfærd | i alskens
Sang og Spii.Drachm.VS.201. Paa denne
Maade bygger Forfatteren Fortiden ind i
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Nutiden, og skaffer sin Scene Sangbund,
men svækker ogsaa ofte Skildringens Frem-
færd. fi^jSriæ.GTJ 75.

II
evne ell. trang til at

komme frem; energi; fremdrift (2). De selv-

stændige og uafhængige Mænd med Tan-
ker og Mod, med Fremfærd og Energi.
Hørup.II1.219. Der er en mægtig Frem-
færd og Ærgjerrighed i (det romantiske
gennembruds mænd). VVed.G.39. Pelle havde
en hurtig Puls og megen Fremfærd; der lo

var altid noget hans rastløse Higen maatte
forsøge at vinde ind pa.a.. AndNx.PE.1.82.
2) til -fare 2.2: maade at handle ell. optræde
j)aa; handlemaade; optræden; nu oftest om
voldsom, haard handlemaade, ojAræden.
Mænd, som ved deres hele Fremfærd nok-
som give tilkiende, de ikke skrømte eller

spøse.Rahb.LB.II.350. den romerske Stat-

holder (fremkaldte) ved tyrannisk Frem-
færd et Oprør. Mynst. Bispepr. (1852). 13. 20

Holberg selv maatte som Medlem af Kon-
sistorium . . deltage i Universitetets Frem-
færd mod de stakkels Studenter, der havde
spillet i hans Stykker. Brandes.I.142. tyske
Embedsmænds Fremfærd i Nordslesvig.
smst.XII.225.

\\
(nu næppe hr.) om optræden,

handlemaade i et enkelt tilfælde, de Mod-
sigelser, man saa ofte møder i Domme
over sine Fremfærd, og sine Handlinger.
Bahh.Tilsk.1798.657. de voldsomme og bio- 30

dige Fremfærd (sammensværgelsen) havde
foresat sig at hruge. sa.Fort.I.317. Frem-
færden ved hans Fængsling har jeg i høi
Grad misbilliget. Ing.KE.1.83. (sj.) med be-

stemmelse, der angiver, hvad der tjener til

rettesnor ved ens fremgangsmaade (jf. under
adfærd efter loven u. Adfærd 2): at be-
stemme hans Dom med Fremfærd efter

Ridderloven. Jn^f. iirE.JJ.56.
||

(sj.) om ar-

hejdsmaade, som man (p. gr. af visse erfa- 40

ringer, visse vaner) sædvanlig anvender; me-
tode; praksis, der er saare lidet, jeg er-

kiænder for at have været veldædigvig-
tigere for . . min videnskabelige Cultur,
€nd den grundige Fremfærd, jeg af oven-
nævnte dybe Tænker (fik) Smag pa.a. Rahb.
E.II.18. han gaar i Skole hos Danskerne
for at lære deres Fremfærd at kende. Nat
Tid.^*/9l920.Aft.2.sp.2. -fedt, part. adj.

{vist af frem 3.2 og føde; egl.: hjælpe frem 50

ved at give underhold, jf. oldn. framfæzlu-
ma8r, person, som giver en anden underhold;
no. og bornh.) om kvæg: som er fodret vin-

teren over (paa stald). *Strax over Bierg
og Dal og Mark

|
Fremfødde Hiord sig

glad \iåhreåeT.NordBrun.B.42. Esp.429.
fremføre, v. ['frBmifø'ra] jf. (perf.

part.) fremfart. Høysg°ÅG.102. -te ell. f -ede
{Holh.Jn.I.151) ell. t -de (Sir.46.5(Chr.VI).
VSO.11.131). vbs. -elst (5Mos.33.14(Chr.VI). 60

VSO. PoUlsl907.2; nu især i bet. 2) ell. -ing
(især i bet. 1: TelegrTeUf.269), jf. Frem-
førsel, (glda. d. s., jf. æda. framførælsæ,
maade at udtrykke sig paa (Harp.Kr.l82),
oldn. framfæring, -færsla)

1) (fagl.; oftest som vbs.) til frem 3: be-

væge, føre fremad ell. videre, forme-
delst grubernes dybhed udfodres store
omkostninger paa . . vandets fremførelse
til machinerne, som holde vandet ude.
Holb.DNB.50. Ved Brandvagten i Valby
(vil der) blive Brug for 2 Par Heste med
Kuske til Fremføring af Brandvæsenets
Køretøj er. Nat Tid.*lul 912.M. Till.l.sp.l. Den
Slæde, der bærer Fræsespindlen (0: paa
hjulfræsemaskine), har automatisk Frem-
føring (ved Flanethinl). VærktMask.95. m.
h. t. telegraftraade olgn. : til Telegrafering
anvender (man) parallelt fremførte Enkelt-
ledninger. TelegrTelef.269. (jærnb.) føre (tog)
frem (til maalet): selv i taaget Vejr kan
(lokomotivføreren) fremføre sit Tog uden
synderlig Forsinkelse. Pol.^/al907. 2. Ar-
bejdstog fremføres altid paa særlig Tog-
ordre. DSB.Togregl.21.

\\ (jf. bet. 2.z) uegl,
i udtr. som fremføre i ny regning,
Y overføre (en saldo) til det næste aars, til

et nyt regnskab. Sal.III.257.

2) til frem 4: bringe noget hen til et sted;

komme med; bevirke, at noget kommer til

stede. 2.1) (nu 1. br.) i egl. bet. (den spedal-

ske skal) fremføres (1871: føres fremj til

Aaron. 3Mos.l3.2(Chr.VI). Ing.EF.XIII.
128. Retten var sat og Fangen fremført.
Blich.II.402.

II
m.h.t. offer olgn.: bringe,

(de) offrede Brændoffer og fremførte Tak-
oiiere.2Mos.32.6. At fremføre Gaver. MO.
D&H. 2.2) stille til skue; forevise, dres-
søren fremførte sine elefanter

j jf.: Med
glædestraalende Ansigt fremførte nu selve
Værten sin lille Figur med Pappegøie-
næsen. Bagger.1.113.

|| f Vil (trassaten) ikke
den antage, da skal den, som Vexelen frem-
fører (o: ihændehaveren af vekslen), efter

fire og tyve Timers Forløb derpaa prote-
stere for al Omkostning og Skade. IJL.5—
14—13.

II
om scenisk fremstilling. *jeg (har)

mange Ting for Eder ladt fremføre (0:

paa scenen) | Af fremmed Giækkerie. Holb.
NP.Bl i', (hendes) glimrende improvisations-
kunstneriske Fremførelse af (rollen). Keh-
ler.KK.80. om opførelse af opera, musik-
stykke olgn.: PoUyd923.2.sp.l. 2.3) G) m.
h. t. (skriftlig ell. især: mundtlig) medde-
lelse: frembringe (2.2); anføre (2). de
syv hellige Engle, som fremføre (1871:
frembære^ de helliges bønner. Tob.12.19
(Chr.VI). Hvad som min CoUega frem-
fører til denne Misdæders Befrielse, grun-
der sig alleene paa Gisninger. Holb.Jep.

IV.6. *for af Biblen at fremføre
|
Beviis.

Bagges.Ep.l83. de havde Befaling, alene
at fremføre deres Ærinde for . . Kongen.
Blich.(1846).IV.10. Man har en tidlang
indladt sig paa i Almindelighed at frem-
føre Klager mod Kjøbenhavnsposten.A'ierA;.

XIII.19. Den fremmede hilste og frem-
førte en Undskyldning for, at han mulig-
vis havde overrasket. Aakj.VF. 231.

\\
(m.

overgang til bet. 3) m. h. t. ord, ytring olgn.

de fremføre kierlige ord med deres mund,
men deres hierte vandrer efter deres gie-
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Tighed.Ez.33.31(Chr.VI). »Hun kunde ey
for Graad og Suk et Ord fremføTe. Holb.
Paars.164. Blich^l920).X.60. Bang.Mi.l37.

II
(nu 8j.) anføre ordret; citere, fremføre

af en Bog. vAph.(1759).131. D&H.
3) (nu kun bibl.) til frem 4.2: d. s. s. frem-

bringe 3.2. (Arons stav) havde baade skudt
Knopper og fremført Blomster. 4Afos.i 7.8.

Jorden (i Siam) fremfører næsten af sig
selv og uden Dyrkelse en overflødigMæng-
de Risen-Gryn. LTid.173l.600. Mynst.
4Fræd.44. jf. bet. 2.3: En klarlydende Vocal
er . . en Fløjtelyd, Røst eller Stemme fra

Qverken . . fremført ved en Adspiration
eller Udaandelse. Høysg.Anh.7.
Fremferelses-middel, et. (<t7 frem-

føre 1; som gengivelse a/" Vehikel; sj.) egl.:

befordringsmiddel; itegl.: hjælpemiddel; red-

skab. For Digteren er Menneskelivet kun
et Fremførelsesmiddel (Brandes.Ess.I.144:
Vehikel^ til at faa det Poetiske frem. Bran-
des.1.498. smst.11.6. -scene, en. (sj.) til

fremføre 2.2: ekspositionsscene. smst.1.526.

-tegn, et. (gram., sj.) til fremføre 2.3:

anførselstegn. D&H. Fremforsel , en.
['frBm|førs(8)l] (ænyd. d.s., oldn. framfærsla;
sj.) vbs. °til fremføre, især til bet. 1: befor-

dring (1); transport. Tullin.III.106. Vinte-
ren blev . . den egentlige Færdselstid .

.

for Fremførsel af Varer. TroelsLJ.90.
fremgaa, r. ['frnmigå'] (f fremgange.

DL.5—2—28). ^ræf."-gik, flt. (poet., arkais.)

-ginge (CKMolb.Dante.II.208) ; part. -gaaet
ew. (nu næppe br.) -gangen (som fk.: Rom.
13.12(Chr.VI); best.f. og flt: -gangne. Heib.
Pros.lI.28. Hauch.1.237). vbs.jf. Fremgang.
{glda. framgaa, -gangæ, jf. oldn. framgen-
ginn, afdød, framgengr, som fuldbyrdes,
gaar i opfyldelse)

1) til frem 3: gaa eU. bevæge sig frem-
ad, l.l) (nu 1. br.) i egl. bet, om bevægelse i

rum ell. lign. Du fremgik (1871: skrider
. . frem) paa jorden med fortørnelse. Hab.
3J2(Chr. VI). Den Svenske Lands-Høfding
. . kiændte lættelig hvad Fare hånd stod
udi, hvis Normanden saaledes blef ved at

fremgaae og bekom flere Passer ind nær-
mere omkring ham. Slange.ChrIV.130o. jeg
hørte (aberne) snakke med hinanden, og
saae dem fremgaae, med afmaalte Skridt,

i Klæder af forskiellige Farver. Bagges.
NK.219. Jeg gik atter ind ad Staden til,

og vendte atter tilbage, og denne Frem-
og Tilbagegaaen fortsatte \eg. Heib.Poet.
X.14. Ved Bølgens Frem- og Tilbagegaaen
dannes Havstokken. Andres. Klitf.26 1.2)

(nu næppe br.) uegl.; om arv: tilfalde des-

cendenter. Arv bør at fremgange, imens
Afkom er til, og saa længe Børn og Børne-
børn ere tU ned ad, da arve ej Forældre,
eller Oldefædre, op ad.DL.5—2—28(efter
JyLov.1.4).

II (jf. frem Sjs) om tid: forløbe.
Natten er fremgangen (1819: fremrykket^,
men dagen er kommen nær. Rom.l3. 12
(Chr.VI). 1.3) t udvikles paa en vis (især:
heldig) maade; gøre fremskridt; faa

fremgang; m. person-subj.: Giør, at jeg
fremgaaer (1871 : gaaer frem^ i din sand-
hed, og lær mig. PsJ25.5(Chr. VI). (Herren)
skal giøre, at de sagtmodige fremgaae i

(1871: komme til^ hans ret. smst.25.9(Ckr.
VI). SalmHus.520.3. | om virksomhed olgn.

vAph.(1739). \A)f gaa til værks, handle
paa en vis maade; gaa frem. vi skulle
foreslaae nogen anden Maade, til at frem-

10 gaae noget hastigere. Gram. Breve. 209. i

forb. m. med: samme Bref (sluttedes) saa
got som med en Trusel, at hvis een al

Parterne blef ude, skulde dog fremgaaes
med hvad Ret ysj: Slange.ChrrV.732.

2) til frem 4: komme ell. træde frem.
2.1) (1. br.) i alm. da fremgik (1871: gik .

.

frem^ en Jødisk mand, for alles øyne, at
ofre (til afguderne). lMakk.2. 23 (Chr.VI).
*For Enden af Brudebordet

| De Spille-

20 mænd fremgik. Winth.HFJ.ll. H »i. præp.
af eU. (nu især) fra: Herre . . der du frem-
gik (1871: gik frem^ fra Edoms mark, da
bevede jorden. Dom.5.4(Chr.VI). Morge-
nen, fremgaaende af Nattens Skyøå.Heib.
Pros.II.242. 'Hans hviskende Stemme

|

Tungt fra Brystet fremgik. Winth.VI.30.
||

uegl., m. overgang tU bet. 2.2: opkomme;
opstå a. der fremgaaer (1871: opgaaer)
en stierne af Ja.koh.4Mos.24. 17(Chr.VI).

30 'En yngre Verden atter skal fremgaae,
|

Og intet til den undergangne kjendel Blich.
(1920).Vj20. Mennesket, som det frem-
gaar af Guds Haand, er fuldkomment.
Krarup.L.266. 2.2) CJ overf., i forb. m. af:

opstaa ell. fremkomme som resultatet af
en vis tidvikling ell. handling; blive udfal-
det (af). Svaret (betyder intet) dersom
det ikke fremgaaer af en god . . Samvit-
tighed. Mynst.Præd.(1829).14. de Glimt af

40 et høiere Liv, der vare fremgangne af

Døden og Opløsningen selv. Hauch.1.237.
Det er af Nordens Naturalisme, en Rem-
brandt skal fremgaa. VVed.RF.193. | vise
sig som resultatet af iagttagelse ell. under-
søgelse. Een Kiendsgierning synes . . at

fremgaae med stor Vished af Sprogets
Beskaffenhed. Molb.F. 226. Man seer da
heraf, at der ogsaa engang har været Skov,
hvilket desuden fremgaaer af et gammelt

50 Dokument.4«<?res.X'Zi7/.^58.Følgende frem-
gik af det lange Forhør, Byfogden holdt
over de tre Mænd. Schand.BS.430. upers.

:

Levin, det fremgaar af hans opførsel, at

han er udannet > heraf (o: af disse grunde)
fremgaar (det), at han har løjet

j

Fremgang, en. ['fremigari'] uden flt.

{glda. framgang (Mariag°erleg.379. Dyrerim.
77), oldn. framgangr, -ganga; vbs. tU frem-
gaa ell. gaa. frem)

60 \) (nu sj. uden for fagl. spr.) til frem-
gaa l.i: bevægelse fremad, jo dybere
de trængte ind i de uveisomme Skove og
jo møisommeligere Fremgangen blev. Pal
M.VIII.180. Maskinen har hurtig Til-

bagegang, omtrent dobbelt saa stærk som
Fremgangen. FterWAfosfcJSZ. bUledl: 'ved
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Sangens Magt paany bevæget, | Stenens
Ro til Fremgang løses op;

|
Kunsten, op-

vakt fra sin Marmorhvile,
|
Møder Kunst-

neren i Rhythmers Dands. -fifei&.Poei.FiJJ.

354.
II
m. overgang til bet. 3: Godefrid .

.

lod ved sine Skibe Friisland, ja Franke-
rig selv . . angribe paa Kysterne. Men
midt i sin Fremgang blev han dræbt af

en ForTædeT.Mall.SgH.242, Eisten var
inde i Rommerige, og gjorde megen Frem-
gang. Grundtv. Snorre. 1.63. FalM.(1909).
11.323.

2) (nu næppe br.) til fremgaa 1.2: fort-
sættelse; gang; forløb, (ulykken) blef

optaget og udtydet, som et Forvarsel til

den begyndte Krigs u- lykkelige Frem-
gang. jStow5'e.C/irjy.55^. Arbeydet har en
jævn Fremgang. Hø?/s^.<S.59. Under Sagens
Fremgang blev adskilligt opdaget. VSO.

II
om gangen i skuespil, fortælling olgn. Holb.

Masc.II.4. meget bliver talt og selv fore-

taget (i skuespillet), som lidet . . befordrer
HovedhandlingensFremgang.£?f.7JJ.3. an-
føre Exempler paa de mange i Fortæl-
lingens Fremgang indflettede fortræffelige

Enke\theder.Kierk.VIII.44.jf. bet. 4=: Tyre-
kampens Ordning og Fremgang var, som
vi havde seet det i Barcelona. HCAnd.IX.
292.

II
om sygdom: forløb. LTid.1738.190.

(hun fortalte) mig Aarsagen til og Frem-
gangen af hans Sygdom. Blich.II.18.

3) til fremgaa 1.3 : det at en vis udvikling
ell. virksomhed skrider fremad; fremskridt.
det Bulder, som var i Philisternes Leir,

fik Fremgang og blev stort. lSam.14.19.
jeg gad nok høre hendes Fremgang i M-vl-

sik. Heib.Poet.VI.54. jeg skal .. forblive

hos eder alle til eders Fremgang (1819:
Forfremmelse^ og Glæde i Troen. Phil.l.

25(1907). *„Aa! — jeg kan heller ingen-
ting bestille!

|
Det er fortvivletl"

|

— „Du
veed, jeg regner dette

|
kun for en Frem-

gang til det bedre." JakKnu.Va.214. ||
især:

det at noget skrider fremad paa en heldig

maade, fremmes som ønsket; ogs. : det at no-

get faar et godt udfald; medgang; held.

(ofte i udtr. som have ell. faa fremgang^.
Tilsted ikke. Herre 1 den Ugudelige hans
Begjeringer, lad ikke hans onde Anslag
faae Fremgang. Ps.140.9. Gud give Eder
god Fremgang, før jeg døer. Tob. 10.14.

(„Den Vægelsindede" er) dog ej spillet med
den Fremgang som den forrige (o: kome-
die). Holb. JJBet.a?^. tillige maa bemær-
kes, hvormegen Ammunition hver Dag er
medgaaet, og med hvad Fremgang den
er bleven anvendt. MR.1801.12. Held fulgte
hans Fjed, Fremgang hans Idræt, "Vinding
hans Planer. Kierk.IV. 87. (gud) er ret-

færdig, det er: han lader det Gode faae
Fremgang og Løn, og han hæmmer og
straffer det Onde. Katek.§15. *naar jeg fe-

stede, eller mine Planer havde Fremgang,
var jeg ingenlunde lykkelig. JVJens.L)i.81.

4) t til fremgaa 1.4: maade at bære sig

ad; fremgangsmaade. Samsø fulgte en

aldeles modsat Fremgang, idet han be-
standig lod sig give en efter den anden
af de ham ubekiændte Retter paa Spise-
sedlen. Eahb.E.II.302. Mynst.BlS.1.494.
fremgange, v. se fremgaa. Frem-

gangs-maade, en. [4] «.vAph.(1764)).
maade at bære sig ad paa; handlemaade.
en blot passiv Fremgangsmaade. Birckner.
Tr.106. Du er saa determineret i dit Væ-

10 sen, du imponerer ved en kraftig Frem-
gangsmaade. Heib.Poet.VI.257. sa.Pros.lV.
342.

II
nu især: handlemaade, som man, paa

grundlag af vaner, erfaringer olgn., anven-
der ved udførelsen af et vist arbejde ; metode

;

praksis. Digterens Fremgangsmaade (med
levende model) er omtrent som Malerens.
Schand.O.II.180. fremgangsmaaden ved
fremkaldelse af fotografier er følgende

j

O -mand, en. [3] (1. br.). Ørst.1.89. ingen
20 kalder (Darwin) mere en ful Omstyrter,
men en stor Fremgangsmand. DagNyh."/s
1921.3.sp.2.

t frem-give, v. [4] (ænyd. d. s., fsv.

framgiva) give fra sig; udlevere. De dricke
Viin tilsammen, som enhver efter Touren
af sin Menage fremgifver. Klevenf.RJ.66.
vAph.(1764). -glimte, v. [4] [-iglem'dfa]

(især poet.; 1. br.) vise sig i glimt; om ild, lys

olgn.: hele Hytten laa i Aske, hvori Glø-

io der endnu hist og her fremglimtede. Blich.

(1920).X.81.
II oftest uegl.: komme et øje-

blik til syne for atter at forsvinde, mangt
vilde opklares, som nu kun fremglimter
iTaage.Rahb.Metis.138. den Vittighed, der
fremglimtede paa en overraskende Maade
af deres Samtaler. Tauber.Dagb.60. *Liig
Kildens Vover . .

|
Fremglimter du (o:

mennesket) paa Tidens Strøm og — flyer.

Winth.II.223. Schand.TF.II.225. -gribe,
40 V. [3] [-iQri-'ba] (vet.) kun i præs. part. ell.

som vbs.; om hestens jordvindende bevægelse

fremad. Hvis Hesten gaar højt baade for

og bag og tillige har godt fremgribende
Bevægelse, siges den at steppe. ia«rf6O.
11.608. En middelhøj Løftning og temme-
lig ringe Fremgribning giver en saakaldt
rund Bevægelse, smst. L \ -gry, et. vbs.

til II. -gry. Fredens blide Soel, paa hvis
glade Fremgrye i Østen nu alles Øine . .

50 vogte. Rahb.Tilsk.1801.26. II. -gry, v. [4]

vbs. jf. 1. -gry. (poet, højtid.) om solen, dags-

lyset: bryde frem. den fremgryende Mor-
genrødes første Straaler faldt paa den Røg,
der endnu hang udspændt over Byen.Rahb.
LB.1.515. *naar næste Morgen

|
Fremgryr.

Grundiv.PS.II.56. MO. \\ billedl. ell. overf.

Bagges.IV.206. *Den store Dommens Stund
fremgryer.Timm.SF.180. jf.(sj.): Du hæd-
rede den fremgryende Yngling med dit

60 ærefulde Brodernavn. i2aA6.TiM.i808. 758.
-gulv, et. [1 .1] (ogs., især jy., Fram-j. (glda.

framgulf; af Gulv i bet. „afdeling, rum";
nu kun dial., især sdjy. og lollandsk) det for-

reste rum i et hus; forstue; især: forstue, der

tjener som indgang til køkkenet. Moth.G317.
EPont.(KSelskSkr.l.74). (han) kigede ind i
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den saakaldte Øverste-Stue, hvor hun bo-
ede, og dernæst i Fremgnlvet off Steger-
set. TT'tn/;».F/JJ.49. Maren kom lidt her udi
raabte han gennem Framgulvet. Siorrøy.

LMJ.08. MDL. Feilb. OrdbS.(Lolland).
||

ogs. d. s. s. Freramers. MDL.(Lolland). Tro-
elsL.II.22. -haste, v. [3] (poet.; nu sj.)

ile, skynde sig fremad. *Gudinde, som hidtiJ

saa sielden ledsaged'
|
Fremhastende San-

ger, undviig ham ei nul Pram.StærkJ297.
'(hadbet) fra hvert Nu fremhaster til det
iiye.Siaffeldt.190. Gntndtv.Kvædl.WO.t (sj.)

trans.: fremskynde. *(han) trykker Fiilen

ind og kun sin Død fremhaster. NordBrun.
Jon.133. smstJO?. O -hente, v. [4] [-,hæn'-

da] (i talespr. hente frem; 1. br.). vAph.
(1764). 'ei seen |

Er . . Godmund, at frem-
hente (hjelmen). Pram.Stærk.204. H. frem-
hentede en ny Kaabe, som han havde
hjembragt til hende. Goldschm.VII.117. O
-herske, v. [4] („nyt Ord.« MO.; efter ty.

vorherrschen; jf. forherskende; 1. br. ttden

for præs. part.) kun m. tings-subj. : udmærke
tig fremfor alt andet; sætte sit præg paa
noget; være (særligt) fremtrædende; dominere

(1.2). Pigerne (istemte) Sangen om de Døde,
hvori Najas Stemme med rene, hjertegri-

bende Toner fremherskede. Jn^-Si^-IOS.
i den lyriske Poesie fremhersker den rene
Subjectivitet.Hei6.Pros.JJ/.i54.BøgensOm-
siggriben og Fremhersken i Danmarks
^kove.CVaupell.S.98.

||
part. fremher-

skende som adj. Der taltes alleslags Sprog;
men det Italienske var det fremherskende.
lng.LBJII.66. byzantinske Mosaiker, i hvil-

ke Blaat og Guld var fremherskende. JP
Jac.II.39. Vi skulle fremstille nogle Exemp-
ler, der belyse forskellige, særligt frem-
herskende Følelser hos Døende. OBlochJ).*
1.20. Den fremherskende Vindretning er

. . i denne Sommermaaned (o: juli) vest-

lig. Frem.DN.169. (sj.) som adv.: iscer. Men-
neskene dele sig i to . . Classer, De som
fremherskende leve i Haabet, og De som
fremherskende leve i Erindringen. Kierk.

11.128. -hjælp, en. (sj ) vbs. ttl -hjælpe:
hjælp; støtte; fremme, velsignet være hver
Haand, der (virker) til den lænkebundne
Næringsfliids Frelse og Fremhielp . . og
almeen Velstands Fremelskning.BaW)Jftn.
1795.11.213. af Mangel paa opmuntrende
Erkiendelse og Fremhielp (sank han) ned
til en Tilstand, nær ved dyb Usselhed.
Molb.EL.116. EjælpeO. O -hjælpe, v.

[3.2] [-ijæl'ta] vbs. jf. -hjælp. (ænyd. d. s.; i

talespr. hjælpe frem) hjælpe til gunstigere

vUkaar, et mere fremskredent standpunkt olgn.

;

især m. h. t. kunst, videnskab olgn.: beskytte;

fremme. Cultur og Velstand (vil) indbyr-
des række hinanden Haand, og fremhielpe
hinanden.Rahb.Min.l79o.II.212. Fremhiel-
pe vil du Menneskenes S\ægteT.Oehl.(MO.).
Menneskene ere tjenstvillige . . De ville

gjeme fremhjadpe ethvert gavnligt Fore-
tagende. Kierk. V.57. af Blod kvaltes han,
af Ruelse, Fortvivlelse . . over at have til-

. Rmtrykt */5 1923

intetgjort dette Liv, som han burde have
skaanet, fredet, fremhjulpet. DracAmJ^.J7.
53. enorme Arealer er allerede blevet be-
røvet deres prægtige Skovvækst, uden at

nogen har tænkt paa at fremhjælpe Ny-
væksten ved 'Plantning. XaturensV. 1914.
352. O -holde, v. [4] [-ihcnl'a] vbs. -else

(VortEj.Il.32). {ænyd. d. s., /"sv. framhalda,

jf. oldn. framhald, styren fremad) holde ell.

10 række frem (for øjnene af en). vAph.(1764).
•Odysseus

|
Sprang paa Forhøiningen op,

og fremholdt Buen og Kogg'ret. Æa^^'es.

Gieng.Tilll. H nu iscer overf.: gøre opmærk-
som paa noget i tale eU. sknft; anføre; paa-
pege; m. h. t. anskuelse olgn.: hævde, (der

fandtes) ingen højere moral end den, kri-

stendommen overalt fremholder for sine

bekendere. 4DJør^.J/.^^ 7. et Guds Ord,
som fremholder Dødens og Dommens Al-

20 vor for de tilstedeværende (o: ved en be-

gravelse).VortHj.11.32. Der er tidt fra for-

skellige Hold i den danske Rigsdag frem-
holdt, at man er fuldt villig m at se paa
Forslag, der maatte blive indbragt med
det Formaal at rette mulige ManglerJPoZ.
*htl921.6.8p.4. G) -hykle, v. [4] (1. br.)

ni. h. t. følelse olgn.: frembringe paa skrømt;

foregive paa hyklerisk vis. det rene og dybe
Sandhedspræg, der aldrig ved nogen Konst

30 kan iTemhy]des.Molb.EL.14. Schand.F.439.
at det skulde være lave Beregninger, der
havde bragt ham til at fremhykle en ikke
virkelig existerende Følelse, vilde man
ikke forudsætte. Tops.1.63. -hæve, v. [4]

[-ihæ-'va] vbs. -else ell. -ning. (< VS0.1802;

jf. ty. hervorheben) 1) GJ løfte, hæve frem
for alles øjne; især uegl.: gøre mere tydelig,

synlig; lade træde stcerkere frem. Den sorte

Sørgedragt, som han bar, fremhævede hans
40 Bleghed. Winth.NDigtn.285. Drachm.VD.

215. (bogtr.:) Fremhævning (af enkelte ord)

ved spatjering. Selmar.*122. Q især: i tale

ell. skrift gøre opmærksom paa noget ved sær-

lig (især: rosende) omtale, stcerkere eftertryk

olgn. det i Bemærkningerne fremhævede
Exempel. Ørs/.JJ.55. en Fremhævelse af

den kristelige Morals Overlegenhed over
den jødiske Hængen ved Loven og dens
Bogstav.Brandes.VlII.182. den skuespiller-

50 agtige Del af Foredraget: Betoning Frem-
hæven Pavser Klangfarve osv. EBrand.
(PoU'>hl920.7.sp.3). blandt de mange gode
opgaver bør særlig N. N.'s fremhæves

[

2) \ reft.: hæve sig op over (det omliggende);

træde frem. Kirker . . fremhæve sig som
Tegn paa det store Landkort. Blich.(1846).

111.213. -ile, V. [3] [-li'la] -ede ell. -te

(Bahb.PoetFJJ3). (poet., nu sj.) d. s. s. -ha-

ste. Brors.4. •ved din Fare,
|
Fremiled'

60 rundt om dig en Helteskare. Lund.EDJ78.
'(hist) Kan du alt see den Ventede frem-

ne. CKMolb. Dante. 1. 45. jf.: Menneskets
fremilende 'i!iatux.Bagges.(MO.). -kalde,
V. [4] [-ikal'a] -te ell. f -ede (Gylb.V.69).

vbs. -else (s. d.) ell. (sj.) -ning (jf. (fot.):

Fremkaldningsvædske. HjemmetJ.906.

79
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275.sp.3). {ænyd.d.s., /"su. framkalla) \)(nu
1. br., jf. dog slutn.) m. person-obj.: kalde

paa en for at faa ham til at komme; hid-

kalde; ogs.: lade opfordre (gennem andre)
til at indfinde sig; tilkalde, han fremkaldte
(1907: hidkalder) de Tolv. Marc.6. 7. Ing.

VS.1II.63. en Begynder i Trolddomskun-
sten, der vil fremkalde Aanderne, men
som endnu ikke kjender deres Navne.
Hauch.III.15é. spec. (nu næppe br.) om høj-

ere myndighed: give paalæg ell. befaling om
at møde for retten ell. til en vis tjeneste olgn.;

indstævne; indkalde. Dommeren skal frem-
kalde dennem, som Vidne skulle bære.
DL.1—13—8. han fremkaldte ('i907 .kaldte
. . til sigj enhver af sin Herres Skyldnere.
Luc.16.5. aliene 2, 3 eller 4 Mand (skal)

af nærmeste Lægd fremkaldes, og deraf
den dygtigste uåvæ\ges.MR.1742.816. Den
danske Flode . . blev slaget, Kongen vidste
da intet bedre Middel til at oprette Tabet,
og Flodens Ære, end at fremkalde den
gamle Skram . . Han samlede sig en Flode.
Mall.SgH.293. jf.: "naar Himlen |

Frem-
kalder Skabningen af Støv til Regnskab.
Ew.V.léO.

II
(teat.) ved bifaidsytringer kalde

en skuespiller olgn. frem for aabent tæppe for
at hylde ham. (hun vakte) stormende Jubel i

Titelrollen, og baade hun og hendes Med-
spillende blev fremkaldt en Mængde Gzxi-
ge.Pol.^yil921.5.sp.4. 2) (især Gi) overf, m.
tings-obj. 2.1) bevirke, at noget skjult kommer
frem (for dagen); drage frem. (solens) Var-
me fremkalder Spirer og Blomster af Jor-
dens Skiøå.Mynst.Betr.I.178. m. h. i. (glemt)

forestilling: Hukommelsen fremkaldte . .

den hele Række af Toner, som forud var
indprentet i ^mået.sa.Bispepr.(18å9).16. det
(kan) være ønskeligt at fremkalde for
Erindringen, hvad der . . er foregaaet i

hele det kvartære Tidsrum. ^a<urensK.i9i5.
289.

II (fot.) ved kemikalier faa det skjulte

billede frem paa en fotografisk plade ell. film.

OpfB.UII.429. SaUVIII.582. (si.)m.ttngs-
subj.: (denne vædske) fremkalder let og
lu:3iftigt.Hjemmet.l906.275.sp.3. 2.2) være (di-

rekte) aarsag til, at noget opstaar ell. sker;

foraarsage; frembringe; volde. *Faren
|
Frem-

kalder Modet, som betvinger den.0eAZ.D3f.
4. en vidunderlig Sygdom . . fremkaldet
af en pludselig Skræii.Gylb.V.69. (han har)
fremkaldt en comisk Virkning ved at lægge
Sganarel en tilfældig Lærdom i Munden.
Kierk.I.90. vi (kan) maale Styrken af den
Storm, som fremkalder den elektriske \Jå-
\3idniQg.NaturensV.1913.326.

\\ f skabe. *da
han med almægtig Torden

|
Fremkaldte

Uimmelen ogJoTåen.Ew.(1914).I.263.*(her-
ren) fremkalder vore Glæder, | Han aliene
Aaret klæder. Zetlitz. Psalmer. (1795). 147.
-kaldelse, en. [-ikal'alsa] flt. -r. vbs. til

-kalde; især i ftg. anv.: 1) (teat.) til -kalde
1 slutn. ved Slutningen (af koncerten) brød
(publikum) ud i stormende Bifald og ny
Fremkaldelse. Goldschm.BlS.IV.302. begej

-

stringen var stor og der var utallige frem-

kaldelser
i 2) (fot.) til -kalde 2.i. Pladens

Fremkaldelse. Stochholm.Foto.46. Hjemmet.
1906.359.sp.l.

II (1. br.) konkr.: d. s. s. -kal-
der 2. der er bleven brugt et for lille

Kvantum Fremkaldelse.S^ocMoZm.Fo/o.iOi.
-kalder, en. [-ikal'ar] (fot.) til -kalde 2.i.

1) om person, især den, hvis beskæftigelse det

er at fremkalde films til levende billeder. U
Gad.Filmen.(1919).60. 2) kemikalier, vædske,

10 der anvendes til fremkaldelse. OpfB.UII3.
49. Sal?yiII.915. \\ hertil ssgr. som Frem-
kalder-bad, -blanding, -maskine, -rum, -skaal,

-slør (graafarvning af det fot. negativ paa
steder, der burde holde sig klare under frem-
kaldelsen. SaUVIII.915), -vædske ofl. O
-koffle, V. [-ikoq'la] (1. br.) frembringe ell.

frernkalde ved kogleri; fremtrylle. *Nu ud-
vælder en hylende Storm, fremkoglet af

Typhon, ( Fra lavtsvævende sortgraa Sky
20 over vaklende Tange. JMHertz.(Bahb.LB.

1.336). Musal . . send mig . . en eller an-
den gemytlig Hex, der kan fremkogle
noget rigtigt ravgalt Tøjeri I ^ø^rA.D^.JIZ.
290.

II
billedl. ell. overf i det Øieblik jeg

satte Pennen til Papiret fremkogler den —
liig en Troldmands magiske Kjep — hine
gamle mstOTieT.Blich.(1920).X.160. det for-

tvivlede Selv (mangler) Alvor, og kan kun
fremkogle et Skin af Alvor. Kierk.XI.180.

30 jeg saa eengang i Dig hiint Ideal, som kun
eengang kan fremkogles i den menneske-
lige Hierne.Bagger.I.117. I. -komme, et.

[-(kmm'a] (vbs. til fremkomme, jf. oldn.

framkoma, ankomst, opfyldelse; 1. br., især

anv. af sprogrensere) til IL fremkomme 2.i

slutn.: d. s. s. -komst 2.i. et Forsøg, hvis
Fremkomme måske kunde give andre,
mere dygtige Penneførere Lyst til at gjøre
Optegnelser om vore hidtil så Udet æn-

40 sede Ømål. UnivBl.1.349. hundrede Aar
efter (bogens) FTemkomme.FlensbA.^/itl909.
Till.387.sp.2. jf: frie Personligheder ere
Betingelsen for . . det aandelige Riges og
dets Fyldes Fremkomme. Sibb.Moralphilo-

8ophie.(1878).3.

IL fremkomme, v. [ifremikmm'a] vbs.

jf. I. Fremkomme, Fremkomst, (glda. fram
kommæ, jf. oldn. framkominn, bortgangen,

død)

50 \) til frem 3. \.\)(sj.) bevæge sig fremad
(mod et maal). *Til Lysets Væld — saa
Viisdom bød — fremkom 1 Bein.(Rahb.LB.
1.536). II (jf. frem 3.i slutn.) m. overgang
til bet. 2.1: Men finde (jordemødrene) Fo-
steret levendis, eller noget fremkomme,
dog nær dødt, da skulle de alligevel ikke
døbe det, før end det aldelis er født. DL.
2—8—8. 1.2) (nu næppe br.) til frem 3.3:

komme ell. naa frem til et maal. Jeg vil

60 haabe, at samme Bøger allerede er be-
holdne og vel fremkomne. Gram.Breve.l2.
smst.43. Storm.(Rahb.LB.n.506).

2) O til frem 4. 2.1) komme frem for
alles øjne; komme til syne; træde frem; vise

sig. Viintræet . . grønnedes, og dets Blom-
ster fremkom. lMo8.40.10. Jeg beder yd-
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mygst, at de Folk maa fremkomme (o:

blive ført som vidner). HolhMex.V.5. strax

efter fremkom mellem Buskene en heel
Skare Bønderdrenge. Gylh.VIIIJ.31. i forh.

m. præp. af ell. fra: den luerøde Soel frem-
kommer af Østen. Bagges.L.1.35. Fra deres
Skjul bagved Højen fremkom Ryttere.

Goldschm.V.290. (hunnen lader) de af Æg-
gene fremkomne Larver snylte i og leve

turlig Respect for de Dannede, og (er der-

for) langt mere fremkommelig end den
kunstlede. EeibJ'ros.VIII.495. Gylh.II.180.
der (var) ikke en saa behagelig og frem-
kommelig Mand til som han. Ih-achm.EO.
159. Scenens Mennesker er af aUe Racer
de medgørligste, fremkommeligste. Pol."/t

1922.10.SP.2. 3) (jf. frem 3.2; dial) fremme-

^ ^
lig; dygtig. Feilb. -komst, en. [-ikmm'sff]

af (miderne). NaturensV. 1913.317. f spec. i'o xiden flt. {ænyd. d. s.; vhs. til ti., fremkomme)
(nu næppe br.) om skuespiller, optrædende

vise sig (paa scenen, tribunen). Saasnart
han fremkom paa Skuepladsen, begyndte
alle at lee. VSO. Derpaa fremkom atter

Antonia; et nyt Forsøg fra mig tonede
fra hendes Læber. HauckJ.322. | m. tings-

subj.: komme ell. blive bragt frem for da-

gens lys; komme til almindelig kundskab.

Slange.ChrIV.654. det Forrige (maa) af

1) til IL fremkomme 1. 1.1) (sj.) det at

bevæge sig, komme fremad; fremrykning.
Stormen havde brudt Isen løs . . altsaa

ingen Mulighed for Fremkomst foreløbig.
MylErich.(Pol.*^ia904.1.sp.4). U) (især

fagl.) til IL fremkomme I.2: det at komme
frem til sit maal; ankomst. vAph.(1764).
Adressen indskrænkes til alene at inde-
holde de Betegnelser, som ere nødven-

skaffes, at det Nye kan fremkomme. Mynst. 20 dige for at sikre Telegrammets Frem-
Ref.4. 60 år er forløbne, siden foranstå-

ende arbejde fremkom. VilhThoms.Afh.il.
239. nogle i Kashgar fremkomne Doku-
menter med gaadefulde Skrifttegn, »ws^.

111.301. 2.2) (nu I br.) især efter præp.
af: blive frembragt (af noget andet); blive

iil; opstaa; skabes, det, som fremkommer
af uaegte Skud, skal ikke slaae Rod i Dyb-
den. Visd.4.3. intet levende kand frem-

komst til Adressaten. Tjenesteregl.104. 1^)
(nu næppe br.) det at komme frem (i ver-

den); fremgang, (vore plejeforældre) næv-
nede . . deres Formue som et Middel til

vor Fremkomst og Lykke. Gylh.IVJ.9. smst.

IX.89. 2) til n. fremkomme 2. 2.1) O til

II. fremkomme 2.i: det at træde frem, kom-
me til syne; tilsynekomst. vAph.(1759). Den
østlige Himmel begyndte at lysne. Maa-

komme af en død Materie. Holb.Ep.lJ277. 30 nen bebudede sin Fremkomst. Blich.(1846).

•Der, hvor du (0: Venus) smiler, |
Livet

fremkommer. PalM.IlI.19. m. person-subj.

:

der fremkom (1871: fremstod^ en prophete.
lMakk.4.46(Chr.VI). Hvad betyder da
denne Vanddaab? Den betyder, at . . et

nyt Menneske daglig skal fremkomme
(1909: komme frem^ og opstaae, som skal

leve evindelig for Gud i Retfærdighed
og Reenhed. Éatek.§109. 2.3) i forb. frem-

IV.193. en Landmand, der har tilsaaet

behøver (blot) at oppebie Sædens Frem-
komst. PM0U.ESJI12.8 7. Schand.TFJJ23.

II
(sj.) om en persons første optræden paa

et sted; entré. (spøg. :) Gravl.S.38. (nu næppe
br.) teat.: Nu kom Skuespillet . . Ophelia
traadte ind som Nisida. Adskillige . . der
havde været tUstæde ved Moderens første

Fremkomst, gienkaldte demlevende denne.
komme med, bringe; komme med. (ofrene 40 RahbSE.IV.244. || nu især overf.: det at no-

kan ikke) forsone dem, som dermed frem
komme (1907: træde frem). Hebr.10.1.

||

nu kun overf., m. h. t. meddelelse, ytring olgn.

:

fremføre; fremsætte. Jeg er vis paa, at

hun fremkommer med en Elskovs Erklæ-
ring. Holb.Sgan.12sc. Grundtv.Kvædl.160.
1 1911 fremkom en anden svensk Geolog
. . med en Oversigt. NaturensV. 1912.329.
han fremkom med nogle dumme bemærk-
ninger

i

frem-kommelig, adj. [fr^m'kmm'ali]« VSO.1802: bet. 2 mangler "endnu i MO.
og S&B.; afl. af II. fremkomme 1) 1) (iscer

Gi) om vej olgn.: som man (let) kan komme
frem ad; som er til at befare; farbar. Trap-
perne (er) endnu, trods Steen og Gruus,
saa fremkommelige, at Man . . kan krybe
op igiennem deres hele Høide. ThieleJBre-

veJ.09. Der er to Veie: den ene slynger

get (hidtil ukendt) drages frem ell. kommer
for lyset, de politiske Agenter . . blev an-
modede om at have Opmærksomheden
henvendt paa mulig Fremkomst af andre

famle Haandskrifter (o: i Turkestan).Vilh
'homs.AfhJII.299. bogen blev ved sin

fremkomst livligt diskuteret
i
2.2) (nu n.)

tU n. fremkomme 2.2: opstaaen; skabeue.
LTid.1739.95. Jordens Fremkomst af den

50 glødendeMasse. JBo^Ae.('lfO./ Mynst.(smst.).

O -knnstle, v. [4] [-ikon'sdla] vhs. (1. br.)

•ing (Saaby.''), frembringe paa kunstig vis;

fremdrive. Disse Væxter maae fremkonst-
les i vort CUma. MO. Q uegl.; oftest m. abstr.

obj. Jo mere Oplysningen forøges, jo mere
fremkunstler man 'Mørke. PAHeib.uS.542.
de mangfoldige fremkunstlede (o: indbildte)

Fornødenheder, hvorved den Rige bliver

en Slave af sine Rigdomme. HauchJIL
sig smilende og sorgfri, let fremkomme- 60 345. (folk) som fremkunstle Toner (Chr.

lig . . gjennem yndige Egne. Kierk.VII.
349. 'Kjæk man iler, |

hvor blot er frem-
kommeligt (o : i skoven). Hostr.MLJ.06. And
Nx.MJSO. 2) om person: som det er let at

Jwmme til rette med; let at omgaas; med-
£ørlig. den naturlige Pøbel har en . . na-

VI: giøre melodier^ efter Psalteren. ylm.

6.5. den islandske Digtekunst var kun et

trevaka.nsWetl^BjnJo'^Steenstr.HD.SS.især
m. h. t. følelser olgn. : fremhykle, (hun var
ikke) i det bedste Lune, og . . fremkunst-
lede en Munterhed, der næsten grænd-

79*
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sede til Overgivejihed. Rahb.Fort.L124.
denne Deeltagelse er ikke søgt, ikke frem-
kunstlet eller tilvant Høiligheå. Bagges.L.
1.136. Bang.BS.77. -kvælde, v. [4]

[-ikvæl'a] 07'. ty. hervorquellen; poet., sj.)

vælde frem. *Hvor imellem Norrigs Fjælde
|

Bød din Herre dig (o: elven) fremkvælde?
Grundtv.PS.IIl.246. *End Livets Væld
fremkvælder i dit Fængsel. Ing.RSE.VI.
68. GJ -kere, v. [3 og 4] [-jkø-'ra] (1. br.)

komme hørende. *I en Karet . . |
Selvher-

skeren paa Godset der fremkiører. Bag-
ges.1.68. || især: høre op, frem foran døren,

(hun blev) bragt ind i den allerede længe
iremkjørte Yogn. Ing.EF.V.155. Oversk.1.

379. Nedbæringen af Rejsetøj, Omnibus-
sens Fremkiøren, de Rejsendes Indstig-

ning. Tops.Ii.394. -laan, et. [3.2] {ænyd.
d. 8. ; især jur.) udlaan til andre af noget,

man selv har laant (jf. 1. -lej ej. Giør no-
gen Fremlaan, sælger, eller pantsetter det,

som hånd selv til Laans bekommet haver.
DL.5—8—12. (det skal) i passzet tegnes,
at ingen . . maa giøre frem laan (o: af
passet) til nogen anden. Cit.l711.(KbhDipl.
VlII.177). han har ei staaet at bevæge
til noget Fremlaan (o: af en skriftlig be-

retning). CPRothe.JN.333. Lassen. SO. 597.

II t om overdragelse af tienderet. Af Tien-
den maa ej giøris fremlaan; Hvo den vil

opbære, fæste sig åen. DL.2— 22—23.

t -lade, V. [4.1] {ænyd. d. s.; jf. I. fore-

lade) lade faa foretræde; indlade. vAph.
(1764). Den fremmede Gesandt blev strax
fremladt for Kongen. VSO. -lager, et.

[3.2] [-ila'qar] T tid, i hvilken sælgeren opbe-

varer en paa levering købt vare; ogs.: beta-

ling for lagerplads samt renter olgn. for den
tid, der gaar mellem, købet og betalingen.

Eage.^599. PoU'lt,1908.3.sp.7. I. -lede, v.

[3] [-|le'98] præt. -ede ell. -te; part. -et ell.

-t ell. t -led (fk.; Slange. ChrlV. 122). vbs.

-ning (Moth.L77). (glda. framledhe, fsv.

framlej)a, jf. oldn. Iei3a fram) 1) lede ell.

føre frem. 1.1) (nu kun arkais.) føre ell.

ledsage frem; især om ledsagen (ved en høj-

tidelig lejligJied) som æresbevisning. (Tyge
Brahes hustru blev) udi hendes Mands
Liig-Begængelse efter Keyser Rudolphs
Befaling med saa stor Ære og Højtid frem-
leed, som hun aldrig kunde have ventet
udi hendes YæåeTne\anå.Slange.ChrIV.122.
VSO. Bruden skulde (i det 16. aarh.) frem-
ledes at to Mænd. TroelsL.XLI 9. 1.2) CP (nu
sj.) billedl. ell. overf: hjælpe fremad ved at

yde støtte ell. vejledning; hjælpe; vejlede.

( Ulfeldt) var udi sit Laab til Embede, og
udi sine Prøve-Aar ligesom ved Haanden
tremledet Holb.Ep.IIL360. ikke altid er
den Lærde . . lykkelig i at fremlede andre.
Mall.G.42. Mynst.Malll4. MO. 2) (nunæppe
br.) m. tings-subj.: være aarsag til at noget
sker ell. opstaar; forvolde; hidføre, vi ere
i Stand tU at overskue, hvordan et histo-

risk Drama's Optrin udvikle sig, hvorledes
de fremlede Katastrophen. Molb.HPh.1.20.

Gibsdækket . . lider ved de med Hug-
ningsøvelserne fremledte Rystelser. itfS^
1840.6. IL O -lede, v. [4] [-,le-'a9] (1. br.)

søge at finde; finde frem; oplede; kun overf.:
(søge at) finde ved forsken, grublen olgn.

disse Grundsætninger, der havde kostet
ham selv saa megen timage at fremlede,
sammenpasse, heiigtige.Mall.EG.37. MO.
man kunde f. eks. fra Kelterne have frem-

io ledt eksempler. A Olr.Danmarks heltedigt-

ning.11.(1910).273. II
i forb. m. præp. af

ell. fra: søge grunden ell. oprindelsen til

noget i en vis aarsag; udlede (af). Det sy-
nes at man herfra (o: fra jordskælv) kan
fremlede de største Forandringer, som
Jordklodens Skikkelse har været under-
kastede. Tullin.IL330. alle dem der frem-
lede den engelske Syge udaf en skiult

venerisk Forgift. Tode.ST.IL97. 1. -leje,
20 en. [3.2] [-ilaiWa] « VS0.1802; vistnok dan-

net efter -laan ; især jur.) udlejning til andre

af noget, man selv har lejet; overdragelse af
lejeret. Baden.JurO.I.173. Lassen.S0.157..

Det bør i Lejekontrakten bestemmes . . om
Lejeren skal have Ret til Fremleje eller
ikls.e.JurFormularbog.^319. lejepaafrem-
leje, (sj.) leje noget af den, der har leje-

retten; fremleje (2). Goldschm.NSU.VILl39..
jl beløb, der betales for overdragelse af lejeret..

30 Hvis Tilladelse til Fremleje meddeles, skal

Fremlejens Størrelse godkendes af 'iHæv-

net. Lov Nr.401^yT 1918. §19. IL -leje, v.

[-ilai'a] (af I. -leje; l.br.) I) overdrage sin*

lejeret til trediemand. S&B. D&E. 2) leje

noget af den, der har lejeretten; leje paa
fremleje. ORung.P.287. f -leve,'v. [3.4]:

vedblive at leve. Gud . . lade Dem frem-
lefve mange gode Aar. Gram. Breve. 254.
ieg har den Ære med uafladelig Høiag-^

40 telse at fremleve . . Hr. Etats Raads tienst-

skyldigste tiener. Langebek.Breve.305.

fremliff« adv. og adj. se fremmelig.
frem-ligge, v. [3] vbs. -ning (Gymn.

1.148). 1) (kun i præs. part. ell. som vbs.;

fym.) i udtr. som fremliggende stil-
in g, helt udstrakt, vandret stilling af h-
gemet. Gymn.I.132. jf. Fremliggestil-
lin g. smst.145. 2) (jf.lat. procumhens; bot.}-

i ^arf. fremliggende som adj., om plante-

so skud, som ligger vandret henad jorden (uden
at slaa rødder i denne); nedliggende. Drejer..

BotTerm.146. OrdbS. især i plantenavne som
fremliggende firling. Sagina procumbens L.
(Andres. Klitf. 190), fremliggende river,.

Asperugo procumbens L. (Sal.XV.73).
Fremling, en. se Fremdling.
CP frem-lokke, v. [4] (ænyd. d. s., fsv.

framlocka) faa nogen frem (af et skjul) ved

at lokke for ham. 'Formildet Aarets Tid
60 fremlokker nu hvert Kræ

|
Fra Vinter-

Leiets Skinl.EColb.(Ruhb.LB.L203). Falsen..

1.526. Han fik Hunden fremlokket ved
at vise den et Stykke Brød. VSO. || nu især-

overf., oftest m. abstr. obj.: fremkalde; frem-

bringe. Jeg . . søgte meer at fremlokke
deres egne Tanker, end at indprænte dem^^
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imiie.JSneed.V.184. Han brugte derfor
mange Konster for at fremlokke Skægget.
Ing.EF.VI.30. 'Har jeg fremlokket Taarer
i Nogens &ie. Hanch.SD.I.lOo. han kunde
fremlokke de mærkeligste toner af violi-

nen
i
-Ijse, V. [4] [-ily'sa] -te ell. f -de

(FGuldb.(Bahb.LB.lLl31)). vbs. (kun i bet

2) -ning. {ænyd. fremlyvse, vise vej ved ai

lyse) 1) O (1. br.) komme skinnende til syne;
lyse frem. l.i) i egl. bet. Maaneskinnet, som
pludselig fremlyste (i kirken). Ing.VSJ.36.
Stiemer have fremlyst i altid klarere
Glands og ere igien forsvundne, ifj/nsf.

Betr.1.82. || især billedl. Denne Frelsedag
(da Struense blev styrtet) kom og fremlyste
uden en Blodsdraabes Tab for Landet.
Tauber. Dagb. 129. en skiønnere Tiid .

.

fremlyste over B.ieet,Mynst.Bispepr.(1850).
12. (m. overgang til bet. \.i) om indre følelser,

stemninger, der afspejler sig i ens ansigt,

præger ens optræden : Munterhed og Skalk-
agtighed fremlyste af hendes hele Gestalt.
Bagges.L.II.23o. (han) betragtede mig med
Øine, hvori Lumskhed og Ondskab frem-
lyste. TFin^A.iVoy.ii 7. 1^) vise sig tydeligt

ved iagttagelse ell. undersøgelse; lægge sig for
dagen. NKBred.TT.38. den viise Iver for
Brødres Vel, der fremlysde i al Din Daad.
FQuldb.(B,aKb.LB.II.131).\\(sj.)paH.lTexD.-
lysende som adj.: indlysende; tydelig. Det
er fremlysende, at han har villet bedrage
mig. VSO.

II
nu især i forb. m. af: kunne

sluttes af; fremgaa af. Blich.(1920).1. 1.

det fremlyser tydeligt af Begivenhederne
selv. Winth.XDigtn. 275. Brucker.G.32. 2)
(<VSOJ802; vistnok dannet efter efterlyse;
især emb.) trayts. : bekendtgøre fund ell. op-
dagelse (af noget stjaalent ell. bortkommet).
Det er dette værdifulde Fund, jeg føler
mig forpligtet til at fremlyse. Zter/c.F7.i79.

*(^) Skrev Lister og . . | Fremlyste mine
Tyvekoster (o: hvcM jeg havde stjaalet).

Winth.NDigtn.127. fremlysning af fundne
sager

j -læs« c*- f^'- i^ -lægge, t) (dial.)

saa mange neg, som paa en gang lægges frem
tU tærskning. Moth.L98. AarbFrborg.1920.
88. 2) (1. br.) fremlæggelse af dokumenter
osv. (for retten); især f//"..Indlægj konkr.:
dokument eU. skriftlig redegørelse, der frem-
lægges for retten. VSO. Tingsvidners Frem-
læg for den offentlige Landmilicesession.
MBJ809.69. MO. D&H. -læg^e, v. [4]

vbs. -else eU. f -ning (vAph.(1764)),jf. -læg.
(glda. framlæggiæ, udtale, fremføre, jf. glda.
framlæggælsæ, forslag) 1) lægge eU. sætte

noget frem for nogen (jf. forelægge 1).

(skuebrødenes) Fremlæggelse paa Bordet.
LTid.1737.829. VSO. \\nu næsten kun (jur.)

m. h. t. dokumenter oign.: lægge frem ell.

forevise (især for retten), de Danske Com-
missarier fremlagde aliene en vidimeret
Copie af den Contract Holb. DE. I. 697.
Qvitterin^s Fremlæggelse. MB. 1833.229.
Sal?VIII.916. 2) (især [Q) overf., m.h.t.
skrift, forslag olgn.: d. s. s. forelægge 2,

vi (ser ikke) de Forestillinger, som frem-

legges i Kongernes Raadkammer. JoooW.
Luxd.16. Bahb.LB.IL91. Efter at jeg gj en-
tagne Gange har foredraget den christe-
lige Dogmatik ved Landets Høiskole, frem-
lægger jeg her Grundtrækkene af min dog-
matiske Anskuelse. Mart.Dogm. i. Paa hver
ordentlig Rigsdag . . fremlægges Forslag
til Finantsloven for det følgende Finants-
aar. Grundl.(1849).§52. mange Enkeltheder

10 maatte forbigaaes, kun mindre Dele af
selve Stoffet kunde fremlægges ^t bogen).
SophMiill. VO. 3. -læg^gelses-paateg-
tkin.g, en. (jur.) til -lægge 1: paategning
(stempel) paa dokument olgn., der beviser,

at det har været fremlagt- i en ret. ORung.
P.201. -læs, et. (dial.) 1) [l.i] d. s. s. For-
læs O/. Baglæs i;. Moth.Ll2o. FeilbJV.
158. 2) [3] læs, som man fører med sig paa
udvejen (jf. Baglæs 2). EstrupBamLSkrifter.

ia II. (1851). 322. -løb, et. (glda. framlop
(Postil.143); vbs. tU -løbe) ttl -løbe 2: be-

vægelse fremad (i løb), (de) bør grave (saa^
ledes) at Aaen igien, til Vandets behørige
Fremløb, faaer sin rette Dybde. Foraran.
^^/tl790.§l. (kuglen) ruller frem med stedse
tiltagende Hurtighed, jo længere Vei den
har for sig i sit Fremløh. LSmith.(Bahb.
LB.1.415). (nu især }6.) om fremrykning i

løb: det sidste Fremløb foretoges op ad
i Højderne uden (tornystrene). MilTidsdcr.

1905.38. Ofte skal et Fremløb . . foretaees
straks efter en kraftig Skydning. Lætcooi^
f.Hærensmenige.II.(1911).50. \\ H kanonen*
tilbagevenden paa sin opr. plads paa aff'u-

tagen efter rekyleringen ved affyringen. ScheU
ler.MarO.234. \\ billedl. Indledningen til

Dagbogen, en kort Overskuelse over mine
Foræl(&e som Grundlag til Fremløbet paa
Livets Bane. Tauber. Dagb. 3. -løbe , v.

40 r-|lø'ba] vbs. jf. -løb. (ænyd. d. s., fsv. fram-
lopa) 1) [2.2] t løbe forbi; løbe bort.jf.: Alle
de ting ere farne bort, som en skygge,
og som et fremløbende budskab (1871 : et
Rygte, der iler forbi;. Ftsd. 5. 9fCAr.Fi;.
2) [3] (nu sj.) løbe fremad. Bagges.ComF.
135. 'Da fremløb den Gamle med blin-
kende Spyd. sa.Ungd.II.91. jf.D&H. \\

(sj.)

uegl. dette (er) ikke en eneste jævnt ud-
strakt og fremløbende Fieldrad; men en

50 Samling af flere . . Biergrader. Molb.F.118.
GJ -mane, v. [4] [-ima-na] vbs. -ing. kalde
(aander olgn.) frem ved besværgelser; mane
frem. Hew.FM.6. Den fremmanede Aand
maatte gjøre Besværgeren Regnskab for
sine Evner. Goldschm.VII.361. || især overf.

:

kalde frem (for tanken, erindringen). OeJd.
Er.1.32. 'sanddru BUleder, ved Kunstens
Bliv

I
Fremmanede paa Lærredet til Liv.

Hrz.D.III.89. »Alt, hvad Du har sagt,
|

60 For Øiet har fremmanet, | Hvad til Glem-
sel længst var lagt. Winth.RF.122. Drachm.
XII.629. -march, en. [3] (f -mårs. vAph.
(1764)). (især ^) fremrykning i marchtempo;
march fremad. Fremmarschen vedblev,
hele den uoverskuelige Masse (af soldater)

skred frem. JVJen8.FD.123. Skal Regi-
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mentet foretage en Revumarch, (giver re-

gimentschefen) de fornødne Avertissemen-
ter tU ¥v&mm2irch..ExercBegl.(1916),135.

I. Fremme, subst. [ifrBma] {vel afl. af
II. fremme ; jf sv. f framié, f, oldn. frami,

m., nytte, gavn, frem9, f.; især CP) som vbs.

til II. fremme, især i bet. 1 ; oftest efter gen.

ell. i forb. m. af. At en Part til sin Sags
Fremme og Drift ikke maae betiene sig

mit Arbeide. Grundtv.E.26. *vi vor Van-
dring fremmed. CKMolb.Dante.II.3a. Før-
ste Akt er en milelang Monolog med Af-
brydelser: Afbrydelser, som ikke fremmer
Handlingen. ^j'awdes./J.^fiO. aftalte penge
fremmer konduktørens tjeneste I (1. br.)

uden obj.: (jeg skød genvej) gennem Sko-
ven, det fremmer al Tid en halv Times
Gang. PRMøll.BL.136.

||
(m. overgang til

af Procurator. Stampe.1.275. hvad mig er lo bet. 2; emb. ell. polit.) m. h. t. andragende,
vederfaret, har . . tient til Evangelii Frem
me (Chr.Vl: iorfiemmelse). Phil.1.12. (en)

speech til Ære for den ædle Hesteavls
TTemme.Schand.F.234. Udgifter, der tjente

til Næringslivets Fremme. Ottosen.YH.III.
385. Fremme af (o: hjælp til) Selvmord.
Goos.I.184. jl (emb. ell. polit.) til II. fremme
1.2: behandling; ekspedition, forlange hurtig
Fremme af en Sag . . vedtage hurtig Frem

forslag olgn.: behandle (færdig); ekspe-
dere (l.i); gennemføre, (han) begjærede
derefter Tingsvidnet tremmet.IIylling.EJ.
32. Hans Majestæt sagde, at han ønskede
Sagen fremmet i al mulig Hurtighed.iSc/iand.
IF.154. alle tjenstlige Andragender i pri-

vate Anliggender fremmes gjennem Bri-
gaden. Tjenesteregl.210. (man burde have)
ventet med at fremme Grundlovsforslaget,

jne.S&B. Hvornaar Interpellationen nyder 20 til Krigen havde været endt. AarbBigsdag
Fremme (o: bliver behandlet), tør vi ikke
indlade os paa at spaa om. ViboraStifts-

tidende.^^lil920.1.sp.l. især i udtr. tillægge
fremme, behandle; ekspedere (l.i). HyUing.
HJ.33. DSt.1922.137.

j|
^s;.; <iZII.fremme2:

De kommende Aars Arbejdsløshed imøde-
gaas ved Fremme af Jordarbejder. Poi."/»

1917.5.sp.5.

II. fremme, v. [ifrpmø] -ede. vbs. (1. br.)

1915/16.25.

2) GJ bringe til udførelse ; fuldføre. *Den
stærke Løve selv er rask . . at fremme
mine (o : Adams) Bud. Helt.Poet.l7. *Engle
. . vældeligt fremme

|
Albeherskerens Bud.

FGuldb.SS.II.60. Grundtv.SS.II.303. (det

foreslaas) at de store Jordarbejder, som
Nyanlægene nødvendiggør, hurtigt frem-
mes. Pol ^Va i 9i 7,5. sp. 5. il fremme ens

else (VSO. Brandes.'VlI.526), jf.l. Frem- 30 vilje, (arkais., poet.) udføre ens ønske; hand-
me. (glda. fræmmæ, fræmiæ, æda. (perf.

part.) fræmdær (ErLov.2.71), oldn. fremja;

afl. af frem 3; jf. forfremme)
t) skaffe fremgang, l.i) (især m) sørge

for, at noget (oftest: noget godt, jf. PÉMiill.'

560) har fremgang; befordre (3); frem-
hjælpe. *Du ei dit Beste veed. Jeg veed
det, jeg det fremmer. Wess.56. vi mindes
det Gode, han forsømte, det Onde, han
fremmede. FGuldb.(Bahb.LB.II.121). Den 40 litteraturen)

le overensstemmende med en andens ønske.

DFTJ.nr.10.1. Hauch.SD.II.91. *hvis du stil-

ler mit Hjertes Attraa,
|
for evigt jeg frem-

mer din YHie. Lemb.D.39.
III. fremme, adv. ['frema] (nu kun dial.

framme. MDL. Feilb. Esp.87). {ænyd.glda.
iT&mme,æda.fT&mme(SkLov.(Schlyter).230),
oldn. frammi; afl. af frem || ordet tilhører

særlig talespr. og er først i nyereZfid alm. i

da herskende Nød og Elendighed havde
fremmet Lovløshed i Landet. Molb.DH.II.
147. (vi skal) søge at fremme (vor næstes)

Vel til Legem og Sie\.Katek.§31. (Chr. VFs)
Ønske om at fremme Folkets Oplysning. Ot-

tosen.VH.III.58.
||

(sj.) m. konkr. obj. Selska-

berne kunne offentliggjøre gamle Haand-
skrifter og lærde Værker, hvis Natur med-
fører, at Boghandelen ikke ene kunde

1) tiliiejn 1. 1.1) til frem l.i: i den for-

reste del (af noget); foran (I.1). Gaarden
(skjultes) en Tid af en lUle Birkelund, der
laa helt fremme paa Engen. FontBB.V.
116. Det er muligt at danne et lukke med
tungefladen lige så langt fremme (i mun-
den) som med spidsen. Jesp.MFon.55. 1.2)

efter komp.: d. s. s. frem 1.2. han stod læn-
gere fremme end jeg og saa derfor bedre,

fremme dem. j0rsf.FJJJ.67,
||

(nu l.br.) i 50 hvad der foregik
|
mc^Z. ; det staar nok læn

pass.: faa ell. have fremgang; gaa frem.
•Af Ordets Brød og søde Saft

|
Vor Salig-

hed lad trevames\SalmHj.284.2. Drachm.
XII.559. m.præp. i: Nogle, som kunde have
gode Hoveder, lod han paa sin egen Pung
reyse Udenlands, for at fremmes desto
mere i Boglige Konster. CPBothe.MQ.II.
739.

II
part. fremmende brugt som adj.

Næst Musikøvelserne . . vare Samtalerne

gere fremme i bogen
2) (jy.) til frem 2.i: ude (i stalden osv.

ell. (især) i køkkenet). *De ledte i Kammers
og framme (Blich.VII.(1846).30: Framme;.
Blich.NN.78. Hvor er Maren? — Hun er

framme. Hun koger lOister. I det samme
stak Maren Hovedet ind ad Køkkendøren.
Skovrøy.LM.106. MDL.134. Feilb.

3) tilixem 3.i: paa et sted, der (i forhold

mest fremmende for Antons Udvikling. 60 til noget andet) ligger nærmere ved maalet

Ing.LB.II.83. paa en fremmende Maade
griber (han) ind i Slægtens Udvikling. P
Møll.II.239. JakEnu.Va.l85. 1.2) faa noget
til at gaa hurtigere ell. lettere; fremskynde.
Mr. M., som er ved Museet . . vil giøre

alt hvad han kan for at fremme og lette

ell. længere borte {'bevægelsens retning. 3.1)

som steds-adv. Saa lød et Par Stemmer
fremme fra Ye\en. Rist.FT.149.

\\ (1. br.)

m. angivelse af afstandens størrelse. B., der
slet ikke var standset og allerede var en
halv Snes Træer fremme. Bang.L.280. 3.2)
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overf., om tid, udvikling olgn.; især angiven-

de et standpunkt i udvikling, der er højere

end et tidligere (det oprindelige) ; efter adv.:

I Tydsk og Fransk var hun allerede saa
vidt fremme, at hun kunde hjælpe den
lille Antonie med hendes Lectier.^r2.Sr.99.
Majmaaned var langt fremme. DrachmJX.
107. I de Minutter, hun har staaet dér, har
hun været langt fremme i Tiden. Pievin.
SG.86.

II
(sj.) efterfulgt af præp. for: for-

ud for. i legemlig Henseende var hun frem-
me for sin Alder, man kunde næsten an-
tage hende for sexten Aar, og hun var
kun fjorten. IfC^ndJF.J 75.

4) (1. br.) til frem 3.3; angivende det sted,

hvorimod en bevægelse er (eU. har været) ret-

tet: ved maalet. Jeg var allerede fremme,
førend han kom frem.FSO. KongHaastein
var ikke i Tvivl. Byen her var aabenbart
Rom. De var endelig fremme. JFJens-Stt-
het.(1912).142. de gik ind og tog et af To-
gene ad Nordringen. Ti Minutter efter var
de fremme. PDrachm.K.106.

5) til frem 4. 5.1) til frem ia, angivende,
at nogen har indfundet sig, at noget er blevet

bragt for dagen, er kommet frem: ude (af
sit skjul); til syne. 'hvor er (akselbaandet)

nu?
I
Nu har nokMalfred havt det frem-

me. B^rz.71.22 9. 'her (o: i Rom) er koldt,

men tidt er Solen fremme. Schand.SD.113.
store Ark (der altid laa fremme paa hans
Skrivebord).Po«f.3f.55. De broderede Tæp-
per var fremme paa alle Gulve. Pan^.i.
72. (nu sjældnere) om person: •Lovpriis
den høie Skiald . . | See atter er hans
Skygge blandt os fremme I CKMolbJDante.
1.24. især om skuespillere olgn.: Han var
fremme (paa Skuepladsen) i første Aet.
MO. D&H. (1. br.) betegnende (virksom, frem-
trædende) deltagelse i kamp, farefulde hand-
linger olgn.: (jeg) har i slig en Dyst før

staaet fremme! CKMolb.Dante.I.129. 'Her
(o: paa havet) var Peter Vessel hjemme,

|

Naar det blæste bra',
|
Han som første

Mand var fremme. Brandt. (Boisens Viser.

177). 5.2) jf. frem 4.2: angivende, at noget er

genstand for omtale, drøftelse olgn. Planer
angaaende Oprettelsen af et Pengeinstitut
for Haandværkere var stærkt fremme om-
kring 1840.CAClemmen8enMaandværkerban-
ken.(1917).4. Klampenborg har i de sidste
Dage haft sit Navn stærkt fremme i Chri-
stianiahlaåene. I)agNyh.^^/il921.5.sp.3.

fremmed, adj. [ifr^maå] EøysgAG.3.
(f skrevet fremmet DL°3—19—8. EolbJlF.
11.66.92. Bagges.IV.221. f fremmede. Fs.
144.7(Chr.VI)). intk. og adv. d. s., (sj.) -t

(0rst.Vni.14O. Kierk.IV.146. SMich.Æb.
165). (glda. d. s. (GldaKrøn.97. Skraaer.IL
5); fra mnt. vremede, jf. ty. fremd, got. fra-

mal)S ; aft. af frem ;
grundbet. : borte, fjernet

fra (jf. bet. 7); sml. Fremdling)
1) ikke hørende til ens eget land; uden-

landsk. I.i) om lande, egne osv. jeg er
bleven en Udlænding i et fremmed Land.
2M0S.2.22. Ing.ESE.VI.69. *min Tanke .

.

drages med Længsel mod fremmed Kyst
|

Og mod fremmed By. Holst.DJI.146. »Ham
Skjebnen havde fra Hjemmet kaldt I Langt
bort til fremmede lja.nåe.'WinthJV.20.\(
det fremmede {jf. ty. die fremde; især
GJ) oftest efter præp.: udlandet. En Ulle
Nation som vor trænger mere end en stor
til at se sig om i det Fremmede. Sc^ani.
0.11.221. (hendes) Mand var bleven lands-

10 forvist og døde ude i det Fremmede. FFcdt.
BB.89. Dérheime ligger Skibet og har no-

fet til mig fra det fremmede! synger det
ele Tiden inde i mig. AndNxJ'E.III.51.

jf.Feilb. 1.2) om personer (ell. dyr. VSO.
MO. jf. fremmed fugl «. Fuglj. Ingen
Borger . . maa tage fremmede Kiøbmands
Penge, eller Gods, eller have Nederlag
med dem. Di. 5

—

8—2. en Borgers Liv
fodres for at stille en fremmet Potentats

20 yTeåe.Eolb.NF.II.92. 'Her er jeg frem-
med blandt et fremmed Yo\k. Erz.Svh.56.
det tyske Flag, Tegnet paa, at Sønderjyl-
land for Tiden staar under fremmede Magtr
haiveTe. JJessenJi.9. jj som subst.: udlæn-
ding. 'Ledet sagde Dronning Tyre, | Har
vi hengt. Gud vangen hyrde, | At dend
ingen fremmed bryder,

|
Eller hofbud by-

der. LKok.(PSyv.Viser.(1695).586). redde
mig . . af en fremmedes børns (1871 : de

30 Fremmedes^ haand.P8.144.7(Chr.VI). det
heele Land . . vil blive Fiender og Frem-
mede til Rov og Bytte. Holb.Ul.IV.14. Skal
man indkalde Fremmede eller betiene sig
af Landets egne Folk? Schytte.IE.II.86. en
Fremmed, ikke af hans Folk, ikke af hans
Tro. Mynst.BetrJI.149. Fremmede ell. Ud-
lændinge i Forhold til et Land er alle

Personer, der ikke har Statsborgerret (Ind-
fødsret) i Landet, hvad enten de bor elL

40 opholder sig i Landet eU. iikke. SaWIII,
916. O dyrke (søge, tage) fremmede
guder ell. (sjældnere) gudinder (egl. bibl^

jf.2Mos.20.3. Jos.24.23; især spøg.) være
utro i ægteskabelig henseende. Jeg har en
Hustrue, der søger fremmede Guder. Eolb.
Bars.V.6. Han havde en Svaghed, der,

som man paastaaer, vidner om et godt
Hjerte. Han dyrkede fremmede Guder.
PAEeib.E.182. Hvem der vil ta'e frem-

50 mede Guder eller løbe fra hinanden. Blich.

11.443. da hendes Hannibal omsider . ,

blev mæt af hende (o: hans hustru) og
begyndte at søge fremmede Gudinder, da
lo nun h\ot.Wied.S.6. (sj.) om utroskab af
anden art: Neil de Danske have altid væ-
ret Narre efter det Udenlandske og dyr-

ket fremmede Guder: snart franske, snart

engelske og snart tydske. PalMJL.I1.471.

jf. Gadeordb.^184. 1.3) om ting, begreber, for-

60 hold osv. et Folk, som havde et fremmed
Maal (o: sprog). Ps.114.1. at forskrive frem-
mede Vahrer for at selge dem igien. Eolb.

11J.IV.6. 'Modersmaal er vort Hjærte-
sprog,

I

Kun løs er al fremmed Tale.

Grundtv.PS.VI.187. Den, som . . uden
Kongens Tilladelse foretager Hverving til
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fremmed Kxigstjeneste, straffes. Lov^'^/t

1866.§76. sejle under fremmed flag,
se 1. Flag. fremmed ord, (oftest i flt.;

nu 1. br.) d. s. s. Fremmedord, man kand
exprimere sig udi de fleeste Materier uden
at forskrive fremmede Gloser fra andre
Stæder; Men endeel fremmede Ord ere
ligesom naturaliserede her udi Landet, saa
at man . . ikke kand undvære dem. Éolb.
AnhMr, Når vi udtale
som sådant, vilde det . . være højst be
synderligt at skrive det som et af vore
egne. NMPet.Afh.L50. SandfeldJens.S.121.

2) som ikke hører til paa et sted, en egn,

i et samfund; hjemmehørende anden-
steds. 2.1) om personer. Naar nogen frem-
met (tjenestekarl) til Sognene ankommer,
skal Bønderne strax give Præsten det til-

kiende. DL.3—19—8. En anden her i Byen

haardt at blive venligere behandlet af
fremmede end af sine egne

i ^ „var det
vores stik?" — „nej, det gik til de frem-
mede (o: modspillerne).'^ spec: besøgende;
gæst. den syvende Dag . . skal du ingen
Gjerning gjøre, hverken du eller . . din
Fremmede, som er inden dine Porte. 2Mos.
20.10. Nej, jeg svær derpaa, Svoger, at
jeg taer ikke ind i hans Huus, uden .

.

et fremmed Ord ib at jeg maa betale, ligesom en anden frem-
med. Holb.llJ.II.2. *Altsaa skal jeg, som
Fremmed og Gjæst, kun skue den Elskte?
Heib.D.130. især i flt: De sticker Henrich
en Daler i Haanden, saa kommer Herren
strax hiem . . er der Fremmede hos ham,
saa gaar de strax bort Holb.Kandst.IV.l.
Der var kommet fremmede fra Nabogaar-
den. Stuck.F0.19. *Har du fremmede til

The? Holstein. D.^88. (jf bet. 4; spøg.) om
turde ikke begiære Pant af ham (o: en 20 ubehagelige, selvbudne gæster : der havde at-

30

rigmand), men Monfrere kand foregive
at hånd er fremmed. Holb.llJ.III.6. *Nys
kom en fremmet Skiærslipper til Byes.
Bagges.IV.221. Hrz.D.I.185. Hotellisten .

.

den ser vi jo hver Aften i Avisen — ja

naar man ikke læste de Døde og saa de
Fremmede (o : listen over tilrejsende), kunde
man rigtignok ikke følge med. ÉBrand.
UB.52. jf.: *Jeg er i Verden en fremmed
Gjæst. SaimHMS. 784.5. 'han er en Frem-
med her:

|
Til Himlen staaer hans Hu.

Ing.RSE.VI.93. || være fremmed hos
olgn., (bibl.) opholde sig (hos), hvilkensom-
helst af Israels huus, eller af fremmede,
som er fremmede (1871 : opholder sig^ midt
iblant dem. 3Mos.l7.10(Chr.VI). en Levi-
tiske mand, som var fremmed hos (1871:
opholdt sig som fremmed i) Ephraims
biergs sideT.Dom.l9.1(Chr.VI). 2.2) (m. over-

gang til bet. 4t) om ting, begreber, forhold 40

osv. lad dem optage Træet . . og hen-
plante det i fremmed Jord — det vil da
som oftest vantrives. Molb.Dagb.304. den
Tredie sagde, at han aldrig gik noget
fremmed Sted, uden hans Forældre vare
med. HCAnd.V.380. Retterne ere beføjede
til i en fremmed Retskreds . . at lade fore-

tage Forkyndelser. LovNr.53^ysl909.§700.
3) ikke hørende til husstanden, fa

ter været „Fremmede" i Butikken, for-

modentlig for at tømme Pengeskuffen.
BT.'>*/9l921.6.sp.2. om utøj: Feilb.

)|
(allr.i

ænyd. (Bævebog.1.454); nu kun aial.) m.
substantivisk bøjning: Feilb. Hvad er det,

Du bestiller, du skjødesløs' Knægt? Hvad
tror Du, Fremmederne vil sige, naar de
skal derind og ser det. JakKnu.Jy.1.284.

!\ komme fremmede, navn paa en bøme-
eg. *jeg „Kom fremmed" legte med min
Søster 1 1 samme Værelse fra Stol til Stol.

Bagges.III.37. saa legede Børnene: kom-
me Fremmede. HCAnd.V.166. D&H. overf.:

Etatsraaden . . anmodede lidt efter Otto
om et Visitkort. „Han er morsom, vi lege
Komme Fremmede", tænkte Otto, idet han
leverede Kortet. Goldschm.IV.220. jf.: Aa,
leg nu ikke Fremmed og lad som De ikke
veed af Noget 1 Hrz.IV.285. Kierk.Xn.l58.

4) som ikke vedkommer ell. tilhører en selv;

hørende til ell. vedkommende andre
(mods. egen 1 ell. (sjældnere) selv: Laden
Fremmed rose dig, og ikke din egen
Mund. Ords.27.2). dersom I ikke have væ-
ret troe i det fremmede (1907: i det, som
andre e']e), hvo vil give Eder Noget selv

at eie? Luc.16.12. den, der trænger sig

ind i en fremmed Bestilling (1907: blan-
der sig i anden Mands Sager). lPet.4.15.

milien ell. en lign. snævert afgrænset kreds. 50 Det hændte sig, at han engang var i Fare
Naar Brødre boe tilhobe, og en døer af

dem . . da skal den Dødes Hustru ikke
vorde en fremmed Mands udenfor Slæg-
ten; hendes Mands Broder skal komme
ind til hende. 5Mos.^5.5. det er og ret

Skam og Spot, at et puur fremmed Men-
niske skal komme og giøre sig til Herre
i Hnnsed. KomGrønneg. 11.202. hverken
hører jeg Huset til, eller Huset mig til;

jeg er fremmed. PAHeib.Sk.II.112. In
maa føre fremmede Personer ind i Sel-
skabet. FSO. her har været en fremmed
herre, der vilde tale med dig

| || som
subst. *ud i Verden vidt jeg vandred,

( Og
mellem Fremmede (PalM.IV.230: een-
som^ jeg gik. PalM.AdamH.I.241. det er

paa Veien, og maatte reise ukiendt under
et fremmed Navn. Mall.SgH.470. *haardt
er fremmedt Leie. Ing.RSE.VI. 101. Han
har aldrig før strakt sin Haand ud efter

fremmedt Gods. sa.EF.XIII.108. frem-
med sorg olgn., (nu næppe br.) unødven-
dig bekymring for andres sager. Mau.1.258.
Moth.F357. jf: »du har Taarer |

Til frem-
med Sorg, men ingen til din egen I Bre-

en 60 dahl.V.191. nu især i ordspr. som: frem-
med mad smager bedst. Mau.2388.
Holb.Bars.II.l. HCAnd.VI.30. smykke
sig med fremmede fjer oi.^»., se I. Fje-

der 1.1. jf. endvidere Mau.I.256ff. || som er

af anden oprindelse ell. beskaffenhed; som
hører andensteds hen; uvedkommende, et
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Indtryk . . hvori intet Fremmedt, Skj en-
heden uvedkommende, indblandede sig.

0rst.VIII.14O. Kontakt meUem to Tele-
grafledninger foraarsager Strømovergang
(og moerkes) ved, at man modtager „ffem-
med" Skrift. TelegrTekfJ281. Overkørsels-
signalerne er anbragte af Hensyn til den
fremmede Færdsel. Reglement for lokaleSig-

naler.I.(1916).9. fremmede legemer,
(med.) legemer i (ell. paa) det menneskelige
legeme, der ikke organisk hører med til dette

{jf. Fremmedlegeme/ HCLundJSamler.il.
(1804)J43. SaUVIII.917.

5) som man ikke kender; ukendt. 5.1) om
personer. Jeg er bleven fremmed for mine
Brødre og en Udlænding for min Moders
Børn. Ps.69.9. Jeg skulde aldrig bilde mig
ind . . at jeg (o: en dame) s^lde . . an-
moede en fremmed Person om Kiærlig-
hed. Holb.llJ.IV.2. Fremmed er jeg kun
for Dem, De forekommer derimod mig,
jeg veed ikke hvor bekiendt og nærpaa-
Tørenåe. Sibb.1.118. jf. bet. 6.2: 'Da uden
fremmede „Hr." du førstegang nævned
mit Nåvn. Ing.RSE.VI.SS.f overf. den
hvide, broderede Silkevest, som Hr. Stær
hele Dagen havde følt sig fremmed for

sig selv i. Ing.LB.n.7. Schand.TF.Il.389.
Du maa undskylde mig. Jeg har de sid-

ste Aar været saa lidt sammen med Men-
nesker — saa jeg er vist bleven lidt under-
lig . . Vi er maaske bleven lidt fremmede
for hinanden. Soic.Z)^.58, jf. (sj.): Vend-
syssel er, hvad Jordens Form . . angaaer,
halvfremmed for (d: ret forskellig fra)
de sydligere Egne af HaXvøen. Blich. IV.
17. 5.2) om ting, begreber, forhold osv. Da
Guderne af en mig fremmed Aarsag stedse
skiulte Udfaldet. Eic.III.240. Herrerne
vilde kun selv have Skam af at sige om
noget Menneskelige at det var Damerne
fremmed. Grundtv.BrS.4 (jf. Arlaud.72).
Alt var ham nyt og fremmed. Gylb.Novel.
11.37. konsonantfordobling er fremmed
for slavisk. F't7A7'A'3m?.A/'A.1.40.9. 1 \ii overf.,

om følelser olgn.: som ikke findes, ikke
er til stede hos en. Mistroe er fremmed
for store Siele. Kampm.ChrIII. 194. 'Al
Lumpenhed er fremmed for hans Sjæl.
Hrz.AG.35. jf.: Intet Godt er ham bem-
me±Gylb.(1849).XI.236.\\underlig; usæd-
vanlig; paafaldende, ligesom eder hend-
tes noget fremmed (1819: Underligt/ IPet.

4.12(Chr.VI). Er det Dem saa fremmed,
at see mig to Gange paa en Dag?jBaA6.
ProsF.I.loO. Kun hendes Alt beherskende
Lidenskab havde tvunget hende til et

Skridt, der var hendes frygtsomme og ly-

dige Natur saa fremmeå. Schand.F.48.

6) som savner kendskab, forstaaelse, for-
trolighed (over for noget). 6.1) som ikke ken-
der (noget); ubekendt (med); ukyndig (i).

Joseph saae sine Brødre o^ kj endte dem,
og holdt sig fremmed mocf dem. lM.os.42.

7. Jeg mercker nok, at du har faat et

Hys om Sagerne, skiønt du stiller dig saa

V. R«trykt »/j 1923

fremmet Kn.Holb.Kandst.IV.2. HCAnd.III.
289. Endvidere indsaå han, at Cecilie var
paa Veje til at blive forelsket i Pastor A.,

samt at de to mødtes paa Omraader, som
han følte sig fremmed L ScAand.F.^00.

||

iscer m. præp. for: *Jeg . . bekiender, I At
jeg er fravant, og snart fremmed for ha-
tin. Falst.OvidJ26. de gamle Scandinaver
(har ikke) været fremmede for denne Skik.

10 Molb.DH.1.56. Stubmøller, om hvis Duk-
nakkethed . . ingen, der er fremmed for
et Steppelandskj^b . . kan gøre sig Begreb.
ThorLa.(Biget.^/iil912.3.sp..5).

fi
(nu næppe

br.) m. præp. fra: *Et Barn i Dyd opdraget
blev, I . . Det fremmet blev fra Hyklerie,

|

Fra Tidernes Galanterie
|
Og tvungne Com-

^Mmenter. Anti-Spectator.l9. Nogle opvox-
ede i Vankundighed, fremmede fra al høi-

ere T)&nne\se. Mynst.BetrJ1.35. 6J!) uden
io forstaaelse eU. fortrolighed; tilbageholden-

de; kold; uvenlig. Undertiiden, naar jeg
kommer til hende, saa er hun saa fremmed
for (o: over for) mig, som hun aldrig havde
seet mig før. Holb. Vgs.1.3. 'han altid

|
Seer

paa Dig ret saa koldt, saa stolt, saa frem-
med. 5/icA..7oAffray.54. *(han) Til Læben
fyrigt hendes Haand nu trykker. | I sin

Forundring hun tilbage viger
| Og sender

ham et fremmedt Øiekast.Pa/Jkf.IF.405. Jeg
30 kunde ikke lide hende . . jeg blev helt

fremmed ved hende. Kan De forstaa det,

at man kan blive saa fremmed ved et Men-
neske, man kender, ganske fjendtlig frem-
med. Stuck.I.417.

7) (vist ordets opr. bet., jf. sp.l26V^^; bibl.)

t i jorb. være fremmed (fra), være fjer-
net, borte fra det sted, hvor man hører hjem-
me, medens vi ere hiemme i legemet, ere
vi fremmede (1819: borte^ fra Herren. -2

40 Cor.5.6(Chr.VI). 8mst.8(Chr.VI). hvad hel-

ler vi ere hiemme, eller ere fremmede
(1819: ikke hiemme, 1907: borte). 8mst.9

(Chr.VI).
Fremmed-, t ssgr. (jf. ty. fremd-, ttden-

landsk, fremden-, hvad der vedkommer gæ-
ster, tilrejsende ; de fleste ssgr. er næppe ældre

end sids^ halvdel af 19. a^rh., jf. dog -gøre;

tilhører især skriftspr.) især af fremmed 1 og

2 ; foruden de ndf. medtagne /x. Fremmed-
50 besøg, -fjendtlig, -had(er), -her-
berg, -indflydelse, -koloni, -aa^«
et. [1] trykkende fremmedherredømme (jf.

-vælde/ Brandes.V.529. -afftig, adj. [5]

forskellig fra det, man kender og er vant til

(jf. -artet, -laden/ Mest sælsom, mest
„barok" — for at bruge et fremmed Ord
til et fremmedagtigt Landskab — er dog
Egnen mellem Sæby og Fladstrand. Blich.

IV. 18. disse breve (gør) et eget, halvt

60 fremmedagtigt indtryk. VilhThoms.Afh.il.

24. -artet, adj. [5] (jf. arte 5; d. s. at

udskille . . det naturlig Beslægtede fra

det Fremmedartede. HNClaus.Univ.l7. for
mit Blik laa fjernt og nær

|
Alt i et frem-

medartet Skjær . . I Jeg vandred i et

ukjendt Lzni. Becke.GND.98. -befrufft-

80
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ning:« en. [4] (hot.) bestøvning, befrugtning
med støv fra en anden blomst af samme art;

krydsbestøvning. LandbO.III.233. -bestav-
ning^, en. [4] (hot.) d. s. LandniB.1.47.
•bog:, en. [2.i] bog ell. protokol, hvori til-

rejsende skriver deres navn; især om den bog,

hvori hotelgæster olgn. til underretning for
politiet angiver deres navn og hjemsted. Ing.
EF.XIII.161. De skrev sig i Fremmed-
bogen som Grosserer den og den fra Kø-
benhavn med Frue. JVJens. M. III. 136.

•fang^er, en. [1 ell. 2] {vel efter Bonde-
fanger ; sj.) person, der (som fremmedfører)
søger at trække rejsende op (jf. -fængerj.
AndNx.SD.80. -folk, pi. [(1 ell.) 2] (jf
-karl; især dial.). jeg (har) havt saadant
. . Værk over Lænderne, at jeg næppe
har kunnet orke at faa Leddet op, naar
Fremmedfolk kom her forbi. Bergs.PP.425.
Skjoldb.KE.77. -fseng:er, en. [1 ell. 2]

(SJ.) d. s. s. -fanger. Bøgh. DD. 1867. 157.

-lorer, en. [1 og 2] person, der (mod be-

taling) foreviser et steds seværdigheder for til-

rejsende; cicerone. Brandes.MB.343. DagNyh.
"'/5I912.4.SP.4. -eore, v. [-igo-'ra] (næsten
kun i perf. part. fremmedgjort, f (ftt.) frem-
medegjorte: Ephes.4.18(Chr.VI). Mynst.
Jubelf.9). især (1. br.) til fremmed 6 og 6.

eder, som fordum vare fremmed-giorte
(1819: fremmede; 1907: fremmedgjorte^
og fiender formedelst eders tanke i onde
eieTnmgeT.Col.l.31(Chr.VI).Kierk.XII.394.
han var af de Karakterer . . paa hvilke
Fraværelse og Savnet af daglig Berøring
let faa en fremmedgjørende "Virkning. Tops.

11.99.
II

(bibl.) til fremmed 7: fjerne ell.

udelukke (fra). I . . vare uden Christo,

fremmedegiorte (1819: udelukte^ fra Is-

raels borger-ret, og fremmede fra for-

jættelsens testamenter. Ephes.2.12(Chr.VI).
Ephes.4.18. -hed, en. især i flg. anv.; (1.

br.) til fremmed I.2: Moth.F359. \\ til frem-
med 2 05^ 3: Følelsen af Ensomhed og
Fremmedhed, Bevidstheden om ikke at

have noget her at gøre, overvældede mig.
Brandes.XI.272. JakKnu.A.50. \\ til frem-
med 5.1; overf: Sindssygdom begynder
ofte med en saadan Følelse af Fremmed-
hed over for sig selv. Eøff'd.Psyk.157. \\

til fremmed 6.i: Det er ikke Sagens egen
Natur, men kun visse Læseres Fremmed-
hed for det, hvorom der handles, som her

fjør
Vanskeligheden. 0rst.IV.92. Brandes.

.423.
II

til fremmed 6.2: Overalt føler han
da om sig en Luft af Ligegyldighed og
Fiemmedheå.VVed.BB.292.-heTredønk-
me, et. [1] om det forhold, at en nation er

undertrykket af en anden (jf. -aag, -væld ej.

KrErsl.DM.4. Trap.*III.5S3. -karl, en.

[1 og 2] (dial.) udlænding; tilrejsende (jf.
-folk). En af Fremmedkarlene, der kunde
snakke lidt Dansk, vilde købe Køer.JF
Jens.NH.7. ThøgLars.J.59. -laden, adj.

[5] (især hos sprogrensere) d. s. s. -agtig.

Eejmdal.°/ul869.1.sp.2. et fremmedladent
Ansigt hos enOm\øheT.Krist.(DanmGalsch.

1.412). -leg;eme, et. [4] (med.) d. s. s>

fremmed legeme. Afgørende for Erken-
delsen af en provoceret Abort er selv-
følgelig Fundet af efterladte Fremmed-
legemer. KPont. Retsmed. 1. 163. -leg^ion,
en. [1] (efter fr. legion étrangére) en af
udlændinge bestaaende fransk hærafdeling.-
SaUVIII.918. -log^e, en. [1 ell. 2] (teat.)

loge (med faa og dyre pladser), som sælges-

10 under eet til et sluttet selskab. SvLa.HjG.
205. TelefB.1923.2272. -lov, en. [1] (jur.)-

lov, der giver regler for udlændinges adgang til

og ophold i et land. SaUVIII.919. -ord, et-

[1] (sprogv.) ord, der er optaget fra et an-
det sprog; især om ord, der føles som frem-
mede (jf. fremmed ord u. fremmed I.3 samt
Laaneordj. forkert udtalte eller brugte
Fremmedord.iSc^awd. VV.233. SandfeldJens..

S.157. -ordbog, en. ordbog m. forklaringer

20 af fremmedord. Cit.l836.(Studenterkom.l6)^
Fremmedord-Bog, eller Kortfattet Lexikon
over fremmede, i det danske Skrift- og Om-
gangs-Sprog forekommende Ord, Konst-
udtryk og Tsi\.emasideT.Meyer.(bogtitel.l844).

Fremmed- og Retskrivningsordbog-Ævs/cov,
(bogtitel.1918). -politi, et. [1] (emb.) 1)

de retsregler, der ordner statens kontrol m.
udlændinges adgang til og ophold i landet.

Sal? YIII.919. 2) de institutioner og personer

^

30 der udøver denne kontrol. Pol.^^/al923.10,

sp.l. -ret, en. [1] (jur.) d.s.s. -politi 1;
ogs. (jf. fremmed i) om den i andre stater

gældende ret. Sal.VII.lU. -sprog;et, adj,

[1] [-jSbrå'qaf] (jf. ty. fremdsprachlich; 1.

br.) som taler et fremmed sprog; som ved-

kommer, tilhører fremmede sprog, fremmed-
sprogede Arbejdere. FlensbA.^y8l905.1.sp.
5. -tjeneste, en. [1] (sj.) krigstjeneste

hos en fremmed stat. JPJac.1.134. -vælde,,
40 en ell. et. [1] d. s. s. -herredømme. Barfod.

RD.12. Fremmedvælden i Danmark (1382-
1340). DanmRigEist.II.266.
fremmelig, adv. og adj. ['fremgli] (f

fremmerlig. Moth.F356. — sj. skrevet frem-
lig. Drachm.DJ.I.17. Søiberg.FLP.182). 1>

som adv. (f fremmeligen. Moth.F355. VSO.),
(ænyd. fremme(r)lig, frammerlig, ^'Zda.frem-

meligh (Brandt.RD.II.274), æda. framær-
lik (JyLov.1.26), oldn. framarl(ig)a; afl. af

50 adv. fremmere) langt fremme. I.1) (nu
næppe br.) som steds-adv. det, som er Vo-
calen væsentligt, gjøres . . fra Svelget af ^

men det Hvislende . . skeer fremmeligere
imellem Tungen og Gkuqu. Eøysg.Anh.8.
1.2) overf.; om tiden: Moth.F356. især (nu
kun dial, jf. : „Talesprog." Levin.) i udtr.

lave fremmelig til barsel, være nær
ved at føde. en Pige, som havde ladet sig

lokke, og lavede fremmeligen til BarseL
&a Eolb.EpJ.325. sa.MpS.287. VSO. Feilb.jf:

Hånd var selfklog, og bange ; lafvede frem-
melig til Barsel med en Krig: Slange.Chr

IV.1197. 2) som adj. (endnu ikke hos Moth.;

udviklet af adv. i tilfælde som være frem-
melig i, med, hvor fremmelig opfattedes

som præd., jf.EMogens. Kalk. 1. 758) 2.1)
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(sj.) til het. 1,1, om stilling, beliggenhed olgn.:

som er (langt) fremme, (langt) foran,
(han) fandt, at hun nok kunde ha taget
siff en mere fremlig Plads. Herregaards-
folkene plejede ikke at sidde paa de ba-
geste Bænke (i kirken). Søiberg.FLP.182.

2;2) {jf. no. fremmeleg, frugtsommelig) f
til het. \.2: (højt) frugtsommelig. vAph.
(1759,1764). 2.3) som har gjort frem-
gang, befinder sig paa et fremskre-
dent standpunkt || om mennesker: som
gør ell. har gjort fremskridt, især i aandelig
henseende; som er et godt stykke ell. (nu især)
langt fremme i udvikling, nu lagde (græ-
kernes) fremmeligste Tænkere al Vægten
over paa Udviklingen af den rent person-
lige Evne til alt Goåt. JLange.BM.II.22.
(hun var) af en fremmelig sønderjydsk Bon-
deslægt og . . en meget udviklet Kvinde.
Rosendal. D.II.238. Selvfølgelig har jeg
kunnet se Forskelpaa . . mere eller min-
dre fremmelige Kristne. MPont.DK.102.
if.: Florentinerkunsten var den fremme-
ligste og rigeste mellem de italienske
Stæders. VYed.RF.183. især om børn: tid-

lig udviklet; opvakt, (han) var efter sin
Alder meget fremmelig baade i Henseende
til Sjæl og hegQmQ. Grundtv.Snorre.il. 3.

man maa læse (Ingemanns romaner) til

tolv Aar; thi til tolv og et halvt er det
allerede for sent, hvis man er en Smule
fremmelig. £ranrfes.JJ.i 06. En fremmelig
Dreng paa otte Maaneder . . opnaaede .

.

at efterligne et Ord, Moderen foresagde
ham. VortHj.l2.11. (nu 1. br. uden for dtah;
især som præd.) i forb. m. i ell. med: kom-
men langt frem med (arbejde olgn.); egs.:

dygtig til. Hvor fremmelig er det unge
Menneske i sine Studeringer. VSO. Han
er ikke saa fremmelig med sit Arbeid,
som den anden. smst. *mindst var i Mo-
dersmaalet Spansk hun fxexnhg. Drachm.
DJ.IJ.7. fremmelig med arbejdet. ^etZ6.

II
(nu 1. br.) om planter olgn.: vidt ell.

godt fremskreden i vækst. MO. 'Ormen
gnaver

|
den fremmeligste Knop, før den

kan hlomstre. Lemb.Shak.XI.87. Alt var
fremmeligt i Forsommeren, inden Regnen
og Kulden \om. Bogan.II.104.
fremmen, adv. (ænyd. fremmen (for,

paa), oldn. framan, frem, foran; afl. affrem;
egl.: bort fra den forreste del, fra forsiden;
nu kun dial.) 1) fra den forreste del; fra
forsiden; forfra; i udtr. som gaa frem-
men ind, gaa ind gennem køkkenet (jf. frem
2d). Feilb. 2) i ell. ved forsiden ell. den for-
reste del af noget; foran; kun m. flg. til
(ell. paa. Holb.Ep.1.273): jforan paa; fo r -

til. bagen til og paa siden havde de (o:
svenskerne i slaget ved Nyborg) byen og en
skov; fremmen til et langt dige. sa.DNB.
398. Man brugte tilforn et Slags Klædes
Huer, som vare foerede fremmen til, og
som havde en Svantz ved Nakken. sa.Æo.
II.4U. Feilb.

I. tU Fremmer, en. {ænyd. fremmere;

1. br) til n. fremme, især i bet. 1: befor-
drer; beskytter. MothJF356. Suhm, den
Lærde . . Videnskabernes høimodige Frem-
mer og '[Jndexsiø^ev.Rahb.LB.II.91. er Sej-^

erherren ikke Befrier, Fremmer, Lysbrin-
gex.JPJac.II.54. vore Nationalitets Under-
trykkere har været, successive, ja samtidig,
vor Kulturs Fremmere. VilhAnd.N.57.

II. fremmer, adj. og adv. se fremmere.
10 fremmer-, i ssgr. ['fremWar-] {glda. fram-

mer- ; uden for dial. (se Feilb. u. fram-ende^
kun arkais.) af fremmere 1.2 m. bet: for-
rest; for-, t -ben, et. d. s. s. Fremben. Sort.
Poet.75. fremmere, adj. og adv. komp.
['fremara] (mi kun dial. fremmer. LTid.
17°24.566. Feilb.). (glda. fremre, frammer
som adj., frammær som adv., æda. frambræ
som a^. (ValdLov.2.13), frammær som adv.,

oldn. framarri, fremri som adj., framarr,
20 fremr som adv., jf. got. framis, adv.; komp.

af frem; jf. fremmest) 1) som adj. l.i) (sj.)

m. bet. af komp.: længere fremme (end
noget andet), en raa Bortmejsling (paa en
figur), som maa forudsættes at være bleven
dækket af en Figur i et fremmere Plan.
EEannover.(Pol.*ytl905.2.sp.4).

|| f m. tids-

bet.: mere fremrykket. Hvormange læse
Homeer og Virgil i fremmere Alder?Jo^
Boye.H.viij. 1.2) (nti kun dial.) m. bet. af

30 superl.: længst fremme; forrest. Moth.
F356. en forgyldt Løve . . som holder med
sin høyre opløftet fremmer Foed en for-
gyldt Piil. iTtd.i 7^4.566. Feilb. 2) (nu sj.)

som adv.: længere fremme. Han staaer
fremmere i Raden (o: rækken) end den
anden Person.7SO, MO. || som grads-adv.

:

i højere grad. D&H. Fremmer-bal, en.
(arkais., sj.) forhal. Ing.VSt.55.
fremmerlig^, adv. se fremmelig.

40 t Fremmer-red(e), et. d. s. s. Frem-
red(e); om forparten af et dyr: '(hesten
skal være) Ret skabt, og ikke skeu i bag
og fremmer-rede. <Sorf.Poef.70.

Fremmers, et. ['fr^m'ars] (især jy.
Framme(r)s;. fit. (sj.) -er" (Sal. III. 1037).
^msat. af frem l.i og Hus (jf. Bryggers,
Stegers osv.^, sml.jy. tra.mhns, køkken, bryg-
gers, glda. fram-, fræmhus, oldn. framhiis,
forstue; dial.) den forreste del af stue-

so huset i gldgs. bondegaarde, der brugtes tU
køkken og bryggers (undertiden ogs. til stald,

redskabsrum olgn.) og desuden tjente som ind-

gang til stuen; nu oftest kun om det mm,
der benyttes til køkken (og bryggers) ell. om
forstuen foran dette (jf. Fremgulv^. Frem-
mers . . kalder bønderne det sted, uden
for deres stue, hvor de brygger, bager,
kager, og gør anden grof gerning. Moth.
F356. hun (havde) forladt Fremmerset for

60 at dække AftensboTdet.Blich.(1920).V1.143.
MDL. (hun) trykkede paa Klinken, og de
traadte ind i Yvemmevset.Gjel.GL.343. Han
sidder vagtsom, vogtende paa Lyd og Be-
vægelser fra Frammers og Bryggers, fra

Udhus og Gi2iSivdsvum.Skjoldb.A.45. Sal.*

YIII.630. Feilb. AarbLollFJ.920.38. g (sj.)

80*
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mindre rum foran et andet værelse; forstue.
Derpaa stilede han da efter Stuen, og gik
ind i Fremmerset. Grundtv.Snorre.ir.l74.
sm8t.IL238.jf.HjælpeO. om forsal: *(han)
Steeg op ad Trappens Steen;

|
Det var

saa længe siden, han satte sine Been . . I

I dette Frammers bredt . . | Da aabned
Svenden Døren,

| I Salen kom han ind.

Winth.HF.263.
fremmerst, adj. se fremmest.
Fremmer-stavn, en. (sj. -stævn).

(arkais.) forstavn (Jf. Fremstavnj. DFU.
nr.21.4. Hauch.SD.iI.169. han skuer ud fra

fremmerstavn for at opdage de lave ky-
8ter.ADJørg.I.380. J0lr.SD.IV.24. jf.:*Du
(o: Stevns) som saa højt Dig bryster

|
som

Sjællands Fremmerstævn. i2ic/i.r/.144.

fremmest, adj. og adv. superl. ['frgm'-

Qsd, sjældnere 'fremasd] (nu næsten kun ar-

kais, fremmerst ['°frBm'8rsa[] Grundtv.Snorre.
11.344. CKMolb.t)ante.I.9. SaVlII.639. —
ogs. (1. hr.) fremst [frsm'sfZ] FyensV.''''Ul921.

3.sp.3. især som aKv.: Oehl.(184l).ni.ll9.
ADJørg.I.37o. Bode.SF.146). {glda. fram-
merst, fremmest som, adj., framerste, frem-
merst som adv. (Mand.176. Brandt.BD.I.
211), oldn. fremstr som adj., framast, fremst
som adv.; superl. a/"frem l.i; jf. fremmere)
1) (uden for dial. næsten kan bibl. ell. hos
sprogrensere) som adj.: forrest, (hesten)

satte de to fremmerste fisri; fremmeste)
fødder paa Heliodorus. 2Makk.3.2o(Chr.
VI). præsterne (gik) altid ind i det frem-
merste ^i8i5; forreste) tabernakel. He6r..9.

6(Chr.VI). i Macassar og Celebes lade
(kvinderne), for at formere deres Deilig-

ned, udrive de fire fremmerste Tænder,
og sætte andre af Guld i deres Stæå.Kyhn.
FE.15. (de) lovede dem, at de ved Ent-
ringen . . skulde vorde blandt de Frem-
meste. 5ZicA.ir.-3S. Paa hans . . Plads ved
Pulten i det fremmerste Værelse. Pont.LP.
VI.133. Feilb. det fremmeste Forben, højre
Forhen. AarbFrborg.1920.88. \\ uden (ud-
præget) steds-bet, om hvad der indtager en
fremskudt plads, især p.gr. af dygtighed, kva-
litet olgn. en af Københavns fremmeste
Sagførere. Kidde.R.422. Undersøgelsen af

barnets interessetider er en af barnepsy-
kologiens fremmeste opgaver i øjeblikket.
EdvLehm.BY.42. 2) som adv. 2.1) (nu næ-
sten kun bibl. og arkais.) som steds-adv.: for-
rest; for an. sk.ytteriiegiklremmeTst(1871:
fremmest) i hæren, og de, som vare for

i spidsen, vare alle vældige foVs..! Makk.
9.11(Chr.VI). *Stil dig fremst i Flokken!

j

Saa storme vi. Oehl.AV.105. Fremmest i

Taagen lyste tydeligt en Qvindeskikkelse.
ECAnd.IV.377.

|(
(1 br.) uden (udpræget)

steds-bet., om hvaa der foretrækkes, indtager
den ypperste plads olqn. Blandt denne Slags
Digtere staaer . . Wessel fremmest i Spid-
sen. Oehl.Svar.7. Ploug.1.275. 2.2) om række-

følge og grad: fremfor alt; i særlig høj
grad; især. At vi fremmerst og for alle

Ting fik søge Menneskenes Formerelse

hos os. OeconT.ni.43. Ing.VSt.249. nu næ-
sten kun i forb. først og fremmest: Slan-
ge.ChrIV.1182. han vidste at gjøre sig yn-
det af . . Herremænd, og først og frem-
merst da af Kongen selv. Grundtv.Snorre.
III.280. Lad os nu først og fremmerst see
til at komme h.\Qm.Hrz.III.151. Hr. Skræd-
dermester G — . De skal først og frem-
mest betales. Bagger.1.43. Tager eder først

10 og fremmest fiSi 9. fornemmeligen) i Vare
for Farisæernes Surdejg, som er Hykleri.
Luc.l2.1(1907).

II
(sj.) som tids-adv.: først,

(fyrbøderne) som altid stod fremmest for
Tur og Død, om Skibet led Fortræd, yi

Kohl.MP.II.204. jf.: først og fremmest
laante de mine Penge, og saa raabte de
mig Ørerne fulde om deres Ærlighed.Lua;d.
FS.41.
O frem-mnmle, v. [4.2] [-imom'ld]

20 vbs. -ing. m. h. t. ord, ytringer olgn.: frem-
sige paa en mumlende maade. Frank.A.54.
den søvndyssende Monotoni i de frem-
mumlede Bønner forfeilede ikke deres
Virkning. Jeg faldt i et Blund. Holst.IV.
281. Skjoldb.KH.34. I. -mode, et. {afS&B.
betegnet som no.; især emb.) brugt som vbs.

til II. -møde. Befolkningens Fremmøde paa
Tinge. PJJørq. R. 18. Forventningen om
(morderens) Fremmøde i Skranken (o: i

30 højesteret). PoVlil916.2. II. -mede, v. [4]

[-imø'åa] vbs. jf. 1. -møde. «M0.; især

emb.) give møde, især for retten og efter til-

sigelse; møde frem. S&B. PoUU1914.3.
jj

(Iu
meget nyt Stof, Hr. O. har kunnet frem-
møde med (i sin bog). Aftenbladet.^^/7l896.

2.sp.l.

irem-over, adv. ['frBm'imu'or] {vist efter

SV. framover, no. framyvér) 1) {af S&B. be-

40 tegnet som no.; 1. br. i talespr.) til frem 3:

forover; fremefter. Han sad i sin Armstol
bøjet fremover, rygende paa sin korte
Pibe. Drachm.F.1.178. Man ser ham svin-

ge rundt og styrte forover udover Brin-
ken bag Rosenbuskene. Han er borte. Klara
presser Hænderne mod Ørene og kryber
fremover med et Skrig. Rode.Dg.228. Den
lille Fremdrift, som Insektet lider under
Stillestaaen, modvirkes . . ved, at Vingerne

50 afbøjes stærkere under Føringen nedad
og fremover. NaturensV.1914.135.

||
(sj.)

tU frem 3.4, m. tids-bet. Tyskland vil . . for

længere Tid fremover have sine Hænder
fulde med sine indre AffæTer. DagNyhJ"*/*
1919.6.sp.2. 2) t til frem 4, betegnende, at

noget springer længere frem end, rager ud
ovir noget andet; udover. vAph.(1764). f
fremoTer-bygg^et, part. adj. [2] om byg-

ningsdele: som rager ud over noget andet;

60 fremspringende, frem over bygt Arbeyde.
vAph.(1759). -bejet, part. adj. [1] (sj.)

foroverbøjet, hun sad . . lidt fremoverbøjet,
med det ene Knæ over det andet. Pont.

LP.Vn.30. t -hængende, part. adj. [2]

d. s. s. -bygget; ogs., om fæstningsværk olgn.:

fremskudt. vAph.(1759).
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Frem-pant, et. [3.2] (jur.) overdragelse

af panteret til andre; pantsættelse af pant
eil. panteret. MO. EMøller.Dæhiingsadgang.
(1892).294. Panthaveren er . . berettiget
til at overdrage Panteretten eller „pant-
sætte" denne o: give Pantet i Frempant.
Torp.652. | (si.) konkr. Pantsætter Pant-
haveren det til en anden, maa denne ikke

Eantsætte Frempantet for høiere Sum, end
an selv har det for. SchyiteJB.V.227. f

"P*S*» ^- W l>ct<gne ell. fremhæve noget

ved at pege derpaa; udpege; ogs. i al alm.:

fremhæve; gøre opmærksom paa. 'Vil du
see

I
(naturens) Mesterstykker, Flora dem

irempeger 1 1 overdaadig Tom'p.ZetlitzJfH.
41. (de) vilde frempege den uberegnelige
Masse af Kundskaber, disse Værker (o:

Suhms) have udkrævet for at blive til.

Rahb.Suhm.4. O -pible, v. [4] (1. br.) pible

frem. EtcJV.dd. •Dybets Vand i Fuuren I

Frempiblede. Bagges. NblD. 297. (hendes)

frempiblende Taarer.ScAand.7F.i26. bU-
ledl.: 'Forfærdelse

| Og Død frempibler,
hvor jeg triner. Eu\1.69. H (sj.) m. tilknyt-

ning til -pippe. Spinkle grønne Kornspid-
ser frempipler af Markernes sorte Muld.
Nan8.M.46. CO -pine, v. [i] [-ipi'na] (I br.)

bringe for dagen ved pinsler, tvang olgn.;

fremtvinge; isæruegl.: Angeren og Skylden
frempiner ethisk Forsoningen. Kierk. IV.
284. Det var, som om han skulde frem-
pine hvert Ord, han sagde. MO. CP -pip-
pe, V. [4] (1. br.) især om noget i forhold

iU omgivelserne smaat eU. spædt, fx. planter:

komme til syne; titte frem. Naar jeg ikke
seer Solen staae op, saa er jeg ikke rigtig

den hele Dag. — See, hvor herlig den
frempipper! Sit«€Sj9. JJo. 5, en lille grøn
Plante, der frempippede mellem Moset.
Bagges.DVJX.372. de hist og her i Floden
frempippende Smaaøer. saX.J.iS?. Schand.
O.IJ39. jf. (spøg.): I Skyggen af det an-
selige Etatsraadindevolumen frempippede
Datteren . . tæt indhyllet i et hvidt Over-
stykke. sa.TF.II.242.

fi f om kilde olgn.:

pible frem. vAph.(1764). f -pIOT, en. [l.i]

forplov. Adr.1761166. -pote, en. [l.i] (sj.)

forpote. JVJens.NG.125. sa.TLJ25. -raa-
dig, adj. [-irå'åi] {vel dannet efter frem-
herskende og eneraadig; sj.) dominerende;
fremherskende. Sibb.Aa.JJ31. D&H. I. -ra-
ge, V. [4a] [-jra-'qa] (sj.) skrabe eU. rage

frem (med en ildrager olgn.). At fremrage
Gløderne paa Skorstenen. VSO. MO. II.

•rage, v. [4a sluin.] [-ira'qa] vbs. -ning (s.

d.). (jf. ty. (her)vorragen; i talespr. rage
frem; nu næsten kun i præs. part., se II.

-ragende) 1) t egl. bet.: hæve sig op over
ell. staa frem fra noget. vAph.(1759). Højt
fremragede hans Kæmpeskikkelse over
alle hans Krigere. BlichJl.510. den van-
vittige Hertug Magnus, hvis SteenbiUed
vi nys saae fremrage i Kirken. HCAnd.IX.
182. Petri Kirkespir fremragede i bløde,
violette, æventyrlig forskjønnende Farver,
GoldschmJ V.24. 2) overf. : tidmærke sig frem-

for andre ved særlige egenskaber olgn. (jf.
II. -ragende 2). Dette var allerede en Frem-
ragen af Personligheden, som ikke kunde
ts^es.HeibJ'ros.YIJ.313. den Overlegen-
hed, hvormed Schiøtt fremragede. GoMscAm.
111.313. 1. 1 -ragende, et. (a/'II. -ragen-
de 1) hvad der springer ell. træder frem,
hæver sig op over noget andet; fremspring.
vAph.(1759,1764). II. -ragende, part. adj.

10 [-ira'qanal (jf. ty. hervorragend; egl. præs.
part. af II. -rage) 1) (nu 1. br.) til II. -rage
1. (dyret har) et Udet langagtig Hoved
med 2 fremragende Horn. LTidJ734.336.
bag et fremragende Klippestykke. OeW.ØS^
200. trende Stokværk, det ene bygget ud
over det andet med fremragende udhugne
Bie\kehoveåer.Blich.(1920). V1I.75. paa alle

fremragende (Chr.Vl: ophøyede^ Høie, paa
alle Bjergenes Toppe. Ez.6.13. Sjællands-

30 mod Nordvest fremragende Odder og Pyn-
ter. JJ'rem.DiV.64. 2) i<VS0.1S02) ta IL
-rage 2: som udmcerker sig fremfor andre
ved særlige egenskaber olgn.; fremstaaende;
fremtrædende; især om usædvanlig godhedf
dygtighed olgn.: udmærket. Fremragende-
Egenskaber, Fortienester. 3fO. den Begi-
venhed i hans Barndom, som han selv
fandt fremragende fremfor alle, var en
Stranding. Goldschm.VIII.285. Bankdirek-

30 tør W. var en fremragende offentlig Mand,
TopsJII.230. jeg vilde sætte Pris paa at
se en saa højt staaende, en saa fremra-

fende Embedsmand i mit Hus. Schand..

"V.179. (en bog) der i fremragende grad
er blottet for enhver skarpsindig problem-
stilling og besvarelse. Arup.H.7. skønt jeg
ikke fandt (hans) Svar noget videre frem-
ragende, følte jeg mig ilde tilmode.jBtM;AJL

UH.15. G) -ragen-hed, en. (sj.) til -ra-

40 gende 2. religieust seet (er der) ingen
Fremragenhed . . uden en Apostels para-
dox-dialektiske 'b[jnå\ghed.Kierk.VI1.337.
smst.Vni.79. O -rJÉtgning, en. [-ira'qnenJ

ftt. (i bet. 2) -er. 1) (sj.) som vbs. til II. -rage
1. MO. 2) konkr.: hvad der rager frem (jf^
I. -ragendej. en Indsnøring eller Fremrag-
ning paaPælerodens eller Stængelens Sam-
menstødningspunkt. Drejer.BotTermJ.0. de
smalle Fremragninger, der løbe tvers over

» Klipperne. ^aucA. 7.550. Læderhuden .
er tæt besat med ganske smaa, keglefor-

mede Fremragninger, Hudpapilleme. 5oi..

IX.70.
fl
(nu næppe br.) om fremspring olgn.

paa bygninger. vAph/1764). Taamets Rand
var omgiven af Tinder og Fremragninger.
Hauch.lV.94. .red(e), et. [l.i] (jf. Frem-
merred(e) samt II. Forred(e); dial.) den for-
reste del af en vogn. HjælpeO. spec. om <!«••

forreste aksel m. tilbehør: MDL. ThorsenJ37.
60 II

forkroppen paa et dyr. ThorsenJ37. -rej-
se, en. [3] (sj.) rejse fremad, mod maaJet

(mods. Tilbagerejse^. Min Plan til en vi-

dere Fremreise var allerede lagt Bagges.

LJ.400. MO. D&H. -ryk, et (sjj vbs. tit

fremrykke 2a. For hvert kort Fremryk
(o: af de dansende) gjordes der et længere
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Holdt med Dans paa Stedet. ^nd^as.iSD.
126.
fremrykke, v. ['fremirøga] -ede. vhs.

»ning (s. d.), jf. Fremryk! "{vist efter ty. (her-)

vorriicken, fr. avancer; til frem 3)

1) t trans.: bevæge ell. flytte fremad (i

ryk); rykke frem. Grændseskiellet, som
var flyttet tilbage, maatte noget fremryk-
kes igien. VSO.

2) (oftest i præs. part. ell. som vhs.) QP

intr.: bevæge sig fremad (i ryk). 2.1) i

egl. bet. Pastor Kallesen I sagde hun atter

fremrykkende paa Skammelen, mens Præ-
sten rykkede tilbage. Schand.AE.337. han
(blev) et sort fremrykkende Punkt var .

.

Hurtig blev Punktet (o: en vogn) større

og antog faste Omrids, 8a.TF.II.336. \\ især
om en hær: avancere (l.i). *naar Fienden
fremrykker . . da dræber hånd i sær

|
Den,

hånd bevæbnet seer. Holb.Paars.138. Stedse
langsommere . . blev (hærens) Fremryk-
'ken.Blich.II.515. de fremrykkende soldater

j

2.2) (nu sj.) overf. en Lov, der vil standse
Menneskets Fremrykken til Forædlelse,
og qvæle hans Stræben efter Fuldkom-
menhed. 5irc/c»er.rr.84. Dagbogen i sin

videre Fremrykken bliver sparsommere og
sparsommere (i sine meddelelser). Kierk.!.
282. Deres Samtale er en stadig Søgen
og Undflyen, Fremrykken (Brandes.E.40:
Avancerenj og Tilbagevigen. ^randes.IF.
30.

3) part. fremrykket brugt som adj. « VSO.
1802; jf. ty. vorgeriickt, fr. avance) CO

som er naaet et vist (ret langt) stykke frem
(i tid ell. udvikling), er kommet til et vist

(temmelig fremskredent) standpunkt, har gen-
nemgaaet en vis (ret betydelig)udvikling. 3.1) i

forb. m. en nærmere bestemmelse (især et adv.),

der angiver udviklingens ell. fremskridtetsgrad

II (nu sj.) om levende væsen, især person; kun
i forb. m.præp. i. Rigtigere var det at udtage
(falkene) som Unger — mere eller mindre
fremrykkede i Alder— af RederncPFJac.
F.315. de adskilligt yngre, hvilke han som
modnere eller dog mere fremrykket i Aar
og Erfaring . . ^^smvirkeT.BrandesJII.348.

|j

om handling, virksomhed, udvikling osv. En i

samme Forhold fremrykket Udvikling af

Tænkeevnen. Molb.(MO.). Da han kom ind,

var Maaltidet langt fremrykket. Goldschm.
VII.636. Mørket (var) allerede saavidt
fremrykket, at han ikke kunde skjelne
Nogen. Etlar.DY.189. \\ om tidsrum. Ki-
tenen var nu . . saa fremrykket (o : det var
blevet saa sent), at det var Tid at tænke
paa Ophrviå. Pont.FL.119. (nu sj.) om leve-

tid: (læsebogen skulde være) tienlig til Brug
ved Veiledning i Modersmaalet for den
yngre, men dog alt noget fremrykkede
Alder. Molb. LB. iii. Sommer og Vinter
staaer jeg selv nu i en stærkt fremrykket
Alder tidlig op og gaaer mig en Tur. Da-
vids.KK.129. 3.2) m. prægnant bet. \\ om per-
son; kun i udtr. som fremrykket i aar,
af (ret) høj alder; (temmelig) gammel, den

høiærværdige Forfatter, der skjøndt frem-
rykket i Aar dog endnu , . staaer udmær-
ket iblandt os. Kierk.V.36. jeg er gammel,
og min Hustru fremrykket i Alder (1819:
bedaget;. Luc.l.l8(1907).

|| (1. br.) om virk-
somhed, udvikling osv.: som er forøget (tem-
melig) stærkt, har naaet et (ret) højt stand-
punkt. Den fremrykkede Oplysning. MO.
il
om tidsrum: (temmelig) nær ved sin af-

10 slutning. Natten er fremrykket (Chr.VI:
fremgangen;, og Dagen er kommen nær.
Bom.13.12. Aftenen var nu fremrykket
(o: det var langt ud paa aftenen, det var
sent om aftenen). Drachm.Y. 121. om tids-

punkt ell. tidsafsnit: som ligger (ret) nær
ved et tidsrums afslutning; sen. MO. paa
dette fremrykkede tidspunkt var selsKa-
bets stemning ret høj I trods den frem-
rykkede aarstid er vejret mildt

j
om alder

:

20 (ret) høj. MO. den Hvile, min fremryk-
kede Alder nåkræveT.RSchmidt.BH.36. Han
havde allerede i en fremrykket Alder gif-

tet sig med en ung Enke. Drachm.V.48.
Frem-rykning, en. (især iii) vbs. til

fremrykke, især i bet. 2.1 ; oftest efter præp.
i ell. under. vAph.(1764). de Svenske droge
bort, Willisens Hær var i Fremrykning.
Goldschm.NSU.y11.41. Alle, som hørte Ly-
den af deres Mængde og Mængdens Frem-

30 rykning (Chr.VI: fremfart) og Vaaben-
braget, skjælvede. lMakk.6.41. (skudeøvel-

sen) foretages først paa Stedet, derefter
under Fremrykning og Tilbagegang. S/ci/de-

regl.l3. jf.: den tilbageglidende Bølge
møder en anden Bølge, der er i Frem-
rykning. IngvBond.Jorden rundt. (1891). 20.
-række, v. [4] vbs. -ning (vAph.(1764).
VSO.). {glda. framrække (GldaBibl.84. Po-
stil.64)) 1) (nu 1. br. og oftest i perf. part.)

40 GJ trans. : række (noget) hen til ell. hen imod
(en), de fremrakte (1871 : rakte; alle hæn-
derne til himmelen, og giorde bøn. 2Makk.
3.20(Chr.VI). (munkene) fremrekke ikkun
deres Pose, og gaa ikke ud af deres Klo-
stere, uden for at tigge. LTid.1731. 601.
F. fremrakte den blanke Daler, som Kapi-
tajnen havde givet ham, og sagde: „Jeg
har Lidt til Bedstemoder." QoMschm. VII.
278. (han) kyssede smilende den frem-

so rakte Haand. JPJac.1.151. overf. : han har
jo vovet sig ud paa farlige Veje — men
J6g, jeg rækker Haanden imod ham —
gid han ikke vU undlade at gribe den
fremrakte Yi2cSiné..Schand.AE.166. 2) f intr.:

rage frem. vAph.(1764). -sagn, et. (især

arkais., sj.) 1) [3.4] spaadom om fremtiden;
forudsigelse. MO. *aldrig blev hans (o:

spaamandens) fremsagn om vort land til

løgn. NMøll.Antig.67. 2) (egl. vbs. til frem-
60 sige 1 ell. sige frem, jf. oldn. frams9en)

udsagn; ytring. MO. -»agtf part. adj. {vel

egl. perf. part. af fremsige 2 ell. sige frem;
optaget fra dial. af Grundtv.; jf. jy. fram-
sagn (Feilb.) samt -sigenAe, -talende; uden
for dial. kun hos sprogrensere) som er djærv
og dristig i sin tale; som siger sin mening
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iige ud; ogs. (nedsæt.): aabenmundet. Han
var meget fremsagt af sig, men vidste

•OG[saa godt at føle sine Ord. Cfrundtv.Snorre.

11.3. smst.91. sa.E.8U20. BarfodJ'. 1.59.
Jf.MDL.(Lolland,Taasinge). HMilff, et. [3]

(sj.) videre salg af noget, man har købt. For-
budet mod Fremsalg af TheaterbUletter .

.

er forældet . . og stridende imod Theatrets
{tarv).I)agbl.*yiol869J2.8p.3. D&H. Ispec:
detaUsalg. D&R. -seende, part. adj. [3.4] lo

(sj.) som kan forudse det tilkommende; frem-
synet; ogs.: forsynlig; forudaeende. Trajan,
vaabenmerv og fremseende, (lagde) det
hele Dacien . . under romersk Herredømme.
Engelst.Forsv.207. MO. D&H. -sende, v.

(-isæn'a] vbs. -else (MothJSllS. Tjenesteregi.

39). {cmyd. d. s.) 1) [3.3] (nu især emb., se

ndf.) sende (noget. jf. PEMuU.'369) tU be-

stemmelsesstedet (jf. -skikke/ siger, at Her-
ren haver dem (o: æslet og føllet) behov, 20

saa skal han strax fremsende (1907: sende)
dem. Matth.21.3. fremsende en Hilsen, en
Foræring. VSO. Forgjæves fremsendtes
Løsepenge . . Ditmarskerne afslog at ud-
levere de Faldnes Legemer. ^ZtcrtJ^J.D^i.

II nu især (emb.) m. h. t. skrivelse olgn. Kong
Carl . . fremsendte (ikke) sin Confirmation
derpaa (0: paa Halmstad-forliget 1450) til

Helsingborg, som lovet var. Holb.DNB.201.
Hylling.HJ.351. Forfremmelseslisterne . . 30

fremsendes for Officerernes og Ligestil-

ledes Vedkommende til Krigsministeriet.
Tjenesteregl.39. jf DStJ922.137.140. 2) [4a]

(nu sj.)^ bevirke, at noget kommer til syne;

frembringe; udsende. 'Lynet fremsendes
|

Af Skyen. Pram.5terfc.562. »hver Straale,

den (o: solen) fremsender. Bein.(Eahb.LB.
1.213). jf.betl: »hvad din Tanke drøm-
mer,

I
det skal jeg for dit Øje snart frem-

sende. CKMolb.Dante.LlOO. -sise, r. [4.2] «
[-|Si'(q)8] vbs. -else, jf. -sagn. (glda. fram-
sighæ, -seyæ, jf. oldn. framsaga, fremsigelse,

framsegjari, person, som fremsiger noget;
sml. -sagt, -sigende) 1) CP fremføre eU. frem-
bringe (ord, sætninger olgn.) mundtligt; ud-
tale (især: højtideligt og med vægt), det høi-
tidelige Løfte, Eders Læber skulle frem-
sige.EngelstSat.228. enhver, der ikkun kan
fremsige enkelte Ord af et Sprog . . taler

ikke dette Sprog. Molb. NTidsskr. TV. 603. 50

(hun) fremsagde dæmpet et Skriftsted om
den kananæiske 'Kvmde.JyJens.EE.8.

\\

nu især: foredrage (2); deklamere (1). det
tilkom ham at fremsige eller oplæse Ved-
tægterne . . paa Tvnget. Molb.DH.I.131.
Michael Wiehes Fremsigelse af »Det er
ganske vSsi.'' HCAnd.Yin.343. Schand.O.
11.262. 2) (nu næppe br.) give andre mundt-
lig oplysning om noget ukendt eU. uvist;

komme frem med; aabenbare (2j); røbe. han 60

(turde) ei fremsige sine Hiertens Tanker.
SuhmJI.204. Han lovede at ville frem-
sige alt, hvad han vidste derom. VSO.
Mynst.PK.454. -sisende, part. adj. {part.

af -sige 2; dial) d. s. s. -sagt. Leth,(1800).
FeUb. \ -sin^, en. [3.4] blik, syn ud i

fremtiden (jf. -blik, -syn/ lad mig altid be-
holde i det mindste syv uopfyldte Ønsker!
Lad deres Regnbue stedse forskionne min
Fremsigt. -6a^^es.L.J.2 75. -skaffe, v. vbs
-else (MMackeprang.Nordslesvig.(1910).78).« YSO.1802) 1) [3.3] (især emb.) sørge for,
at noget kommer i hcendeme paa nogen eU.

bringes et sted hen; skaffe tu veje; tilveje-

bringe. At fremskaffe Beviis for noget.
ASØrsted.(MO.). MMackeprangSordslesvig.

(1910).78. 2) [4.2] (1. br.) sørge for, at noget
(noget skjult, upaaagtei) kommer frem; bringe

for dagen, ved Kobberstiksamlingen . , var
Opgaven den at fremskaffe en Mængde
for Haanden værende Stof, som i tidligere
Tider havde ligget upaaagtet hen. JLange.
1.267. -skikke, v. [3.3] ^Wa. framskicke;
nu næppe 6r.) sende (nogen eli. noget) fien til

en person elL et sted (jf. -sende/ med mindre
lovUgen Bevisis, at hånd i saadan Forfald
haver været, at hånd hverken selv haver
kundet mødt^ eller fremskikket sin Fuld-
mægtig. DL.1—4—31. 'Af samme Skyldig-
hed jegher iFremskikkermine Ga.yer.Beeyw.
1.137. I m. h. t. dokumenter olgn.: fremsende.
Ingen skal fremskikke sit Hiemm eisbrev
til Tinge, uden han sender det Bud derhos,
som fmdmyndig (er). DL.1—11—3. Slange.
ChrIY.1021. 03 -skinne, v. [4] [-,sgen'al

{ænyd. framskinne ; især poet., nu si.) I ) t egl.

bet. : komme lysende eU. straalende til syne; lyse

eU. skinne frem (jf. -Ijrse, -straale/ JSnaed.
11.285. •Morgenrøden vil fremskinne brat.

Grundtv.Kvædl.268. en temmelig bredMund
med tykke Læber, mellem hvilke frem-
skinnede de . . snehvide Tænder. Blich.

(1846).1.35. II
bUledl. dagen fremskinner

(1819: fremstraaler; 1907: bryder frem^
og morgenstiemen oprinder i eders hler-

teT.2PetJ.19(Chr.VI). Borrebye.TF.719. om
et nyt tidsrums, en ny ceras begyndelse:

•Snart skal den lyksalige Morgen frem-
skinne, I

Som Skioldungens Land . . skal
frie. Pram. StærkJ292. 'Naar næste Vaar
fremskinner da igjen,

| Og vækker Rosen
af sin Ymterdvsde. Blich.(1920).YJ77. 2)
overf. 2.1) især om (udmærkede) egenskaber^

evner, følelser: lægge sig for dagen; vise sig;

aabenbare sig. udi alle (Jeanne d'Arc's) Gier-
ninger fremskinner . . Candeur og Sixn-

pUcitet. Holb.Heltind.II.363 (jf u. brillere

2/ saa fremskinner der dog unegtelig en
vis Ædelmodighed af hans Opførsel ved
denne Leilighed. Eic.YIJ81. den schweitz-

erske Giesrtrihed og Redelighed . . frem-
skinnede af alle Ansigter. .Ba^^es.2)FJ^X.

327. i forb. m. lade: lægge for dagen; aaben-

bare. (Generalstateme) lode fremskinne no-
genViderværdighed imod Sverrige. Slange.

ChrIVJ.206. Gylb.YII.96. || {jf ty. erschei-

nen, lat. elucere) t <>» bog olgn. : udkomme.
det Exemplar hvorefter denne nye Edi-
tion fremskinner, kommer Forleggeren
til at staa mi.hWxes.LTidJ.724.770. 2Jt)

træde særligt frem, vise sig paa en fordel-

agtig maade, især p. gr. af uamærkede egen-
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skaber olgn., der overstraaler andre, ligesaa
meget som Jødernes Navn formørkedes,
saa fremskinnede meere og meere de
Christnes. Eolb.Kh.115. Bagges.1.55. Blandt
disse (skønne piger) fremskinnede Marga-
rita som en virkelig Perle blandt Kvin-
der. Blich.(l 920).X.136. \\

parttr emskin-
nende som adj., om egenskaber, evner olgn.

disse Rigers Regentere . . have vidst at

sylønne paa saadane iblandt deres Under-
saatter fremskinnende Meriter, hvorved
de sig frem for andre have distingveret.
LTid.1724.1. denne elskværdige ('^i^ej, hvis
fremskinnende Fortrin hun . . beundrede,
Bahb.Fort.I.105. CP -skride, v. [-(Sgri-'åa]

vbs. -ning (s. d.), jf. -skridt, (ænyd. d. s.; næ-
sten kun som vbs. ell. i part. som adj.) 1)

[3] bevæge sig fremad. 1.l) (nu sj.) i egl.

bet. *Kiølen . .
|
Fremskrider til Maalet.

Fram.Stærk.267. Kun langsomt fremskred
den fjendtlige Hær. Blich.(1846)JV.58. CK
Molb.Dante.il. 22. 1.2) overf., om fortsat

virksomhed ell. udvikling, et Par Bemærk-
ninger om Eventyrenes Tilbliven og Frem-
skiiden. HCAnd.VIII. 315. (digtet er) en
med Rejsen fra København til Aarhus og
videre til Viborg . . jævnt fremskridende
Beskrivelse. VilhAnd.Litt.III.289. \\ om ti-

den: forløbe. *Som Tiden stille stod, saa
langsom den hemsliTideT. Falst.0vid.130.

II
især om udvikling til et bedre, højere stand-

punkt. Bondestandens Agerbrug er virke-
lig i Fremskriden til det Bedre. Olufs.Ny
Oec.P.156. Hvad om Tydsklands lang-
sommere Fremskriden netop af denne Aar-
sag længst holder Gangen ud (o: tillader

det bedre at følge med t verdensdramaet)?
Bagges.L.1.375. Mynst.Tale.(1843).8.

j|
part.

fremskridende som adj.: fremadskri-
dende; tiltagende; stigende. Arvefæstet for-

ener sikkrest Grundeierens med Fæste-
rens Interesse og med Eiendommens frem-
skridende Cultur. Estrup.SamLSkrifter.II.
(1851).320. Man havde . . udstedt en Række
vilkaarlige Skattelove (fjorten Klasser af

Skattepligtige efter fremskridende Skala).
Brandes.MB.36. ||joa>-<. fremskreden som
adj. 1. om virksomhed, tid, udvikling : frem-
rykket. Drikkelaget er fremskredet. Z>racAm.
F.II.84. Skumringen var . . saa fremskre-
den, at Ansigtets Træk ikke kunde skæl-
nes. Pont.FL.118. Danmark indtager, hvad
folkeoplysning angaar, et fremskredent (o:

ret højt) standpunkt | 2. om person: (højt)

udviklet i aandelig ell. kulturel henseende.

Mynst.(MO.). De Fremskredne af National-
liberalismens Førere holdt jo paa den al-

mindelige Stemmeret.iSc^ana.O.JJ.76. (han)
var en saare forstandig og derfor ogsaa
fremskreden 'bli.?in6..Pont.FJ.241. jf.: vor
fremskredne, naturalistiske Tiå.sa.LP.VII.
43. 2) [4] (sj.) vise sig; komme til syne. 'Naar
Sol gaaer ned, de Stjerner smaa fremskride.
IngMSE.II.67. \\ om optræden, adfærd: af

den Anstand, hvormed vi fremskride ved
vor første Indtrædelse . . afhænger ofte

det Held og den Fremgang, der siden
venter os. Hauch.1.42. -skridning, en.

[-isgri'8neii, -|Sgri8(')neri] vbs. til -skride^
især i bet. 1.2

|j
(1. br.) J" trinvis opad (ell.

nedad) følgende gentagelse af samme figur
ell. formel; progression. MusikL.(1801).93.
MusikL.11.212.

\\
(sj.) d. s. s. -skridt 2. en

Rasen udenFremskridningens og Udviklin-
gens Endemaal.Hei6.Pros./J.404. -skridt,

10 et. 1) (1. br.) til -skride l.i: skridt ell. bevæ-
gelse fremad. MO. Gymn.L207.

\\ (jf. bet. 2}
billedl. faa ere de, der, som den tibulliske

Guldberg, ved hvert Skridt paa Banen^
giøre etFiemskridt.Rahb.Tilsk.1797.557. sa.

EJ.59. 2) {<vAph.(l 764); efter ty. fortschritt,

fr. progrés) til -skride I.2: fremgang (3); ofte

i forb. gøre fremskridt. Han saae Ildens
. . uformodede Angreb paa Nicolai Taarn
. . Ildens Fremskridt, dens hæftige . . An-

20 fald paa nærliggende BygningeT.Bahb.LB,
1.516. Sygdommen gjorde hurtige Frem-
skridt. Henad Elleve kom der et første
Krampetilfælde, og efter den Tid blev de
ved at gentage sig. JPJac.II.259.

||
især

om udvikling til det bedre i kulturel ell. po-
litisk henseende, naar (præster) optraadte

f)olitisk som Korporation, var de i Rege-
en mod borgerlig Frihed og socialt Frem-
skridt. Sc;ia«rf.0.i.i84. Drachm.D.50. Det

30 sociale og økonomiske, — Madspørgsmaa-
let, — var foreløbig ogsaa det eneste, man
interesserede sig for og talte om. Nogle
saae paa dette Faktum som et Fremskridt,
andre betragtede det som en Tilbagegang.
JakKnu.F.312. Fremskridt i sproget. Jesp.

(bogtitel. 1891). \\ hertil bl. a. Fremskridts-
by, -fjendsk, -fjendtlig, -kvinde, -mand (fore-

gangsmand; person, som ønsker reformer.
Tops.III.57. Stilstandsfolk og Fremskridts-

40 mænd. Hørup.II.3. CSPet.LittJ.626), -men-
neske, -parti (især polit. : reformivrigt parti.

det conservative Parti og Fremskridtspar-
tiet. ifaMc/i. Af/B. <278. Hørup. II. 15. Sal*
VIII.920), -venlig ofl. -skud, et. (ænyd.
d. s. i bet. „opsættelse", „appel til en anden
ret"; vbs. til -skyde) 1) til -skyde 1. || f
jf. -skyde l.i: det at kaste en keglekugle efter

keglerne. Moth.S400. jl (jy.) jf. -skyde I.1;

i udtr. som faa et godt fremskud, om korn

50 ell. kreaturer: vokse godt til. Feilb.
\\

(sj.)

<ii -skyde 1.8; konkr.: fremspring, det frem-
springende Parti (i tegningen paa servietten),

der ved Mønstrets Gentagelse giver Byen
mod Vandet en regelmæssig Række Frem-
skud, (er muligvis) tænkt som Befæstning.
HistMKbh.VIII.350. 2) (nu næppe br.) til

-skyde 2, om planters fremvækst, befordre
Sommer-Vexternes Fremskud. LTid.1745.

603. det (er) umuligt, ved saadan Drivning
60 at forhindre Fremskud af YandgTene.Blich.
MT.47. \\ konkr.: spire; skud. vAph.(1759,
1764).HHøegh.AnviisningtilJordbruq.(1795).

33. „Kaldes og slet hen Skud."7S0. G»

-skuende, part. adj. [3.4] [-isgu-'ana] d.

s. s. -synet 2.2. D&H.
fremskyde, v. ['fremisgy-'Qa] præt.
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-skød; part. -skndt vbs.-ning (vAph.(l?64).
BchandAEJ.9. LandmBJI.1 78) ell. (nu næp-
pe br.) -elsc (Heitm.Physik.99. SaxtorphJ".

25), jf. Fremskud, (ænyd. framskiude, jf.
fsv. framskiuta, erlægge, udbetale)

1) skubbe eU. skyde frem. l.l) (uden
for faste forb. nu oftest i part. ell. som vbs.) O
oevæge fremad ved anvendelse af en vis

(især: legemlig) kraft. vAph,(l?59). I Ma-
skinen er anbragt noget, som har en trem-
skydende Kraft. VSO. en Person traadte
hastig ind til dem . . som ved en ufrivillig

Bevægelse eller Fremskydning udenfra.
IngjLB.III.44. en betydelig fremskydende
Evne i Bagparten (hos hesten) kommer
(ikke) til sin Ret, naar Forlemmet savner
en tilsvarende Evne til at gribe frem og
OTavQnåtX,andmBJI.178. om bevægelse, hvor-
ved en del af legemet føres fremefter: hun

undersætsige Vagthus (o: ved et palads)
med hvælvet Port midtpaa og med to frem-
skydende, taamagtige Fløje, hver med en
Kuppel. Goldschm.VlI.213.

2) (nu sj.) om planters fremvækst. 2.1)

intr.: vokse ell. gro frem. LTidJ.726.653.
•Narcisser og Forgietmigei fremskiøde.
Zetlitz.Poes.67. MO. j) bUledl. eU.overf. »op-
muntret af hans Øiekast,

|
Fremskiød hver

10 ædel Kunst. Abrah.(SkVid.VII.33). ganske
improvisatorisk fremskød en Digtoing, der
voxte og Yoxte. HCAndJXlJSlS. Der var
ligesom en tæt Taage . . i mig, som . .

kvalte hver fremskydende Følelse i Spi-
ren. SchandJ'.402. 2a) trans, afhugne Træ-
er, der fremskyde nye Grene. EilschJP.14.
Den lille Plante . . havde denne Morgen
fremskudt en usædvanlig høi Stængelspire.
Ing.EF.VI.142. jf.: de vange, som, rørte

lod som hun snoede en Knevelsbart og » af Holbergs Tryllestav, atter fremskiøde
knejste med fremskudt Bryst. SchandJJi
285. I forbindelse med læberunding står

som oftest en mer eUer mindre stærk frem-
skydning af læbeme.Je«;jJ^(m.i9i. tiegl. (jf.
bet. 1j3): Husene er næsten alle af Bindings-
værk med karnapagtigt fremskudt Kvist
med Valmtag. rra^.*/F.6iS. H (især ii)
t videre anv. (oftest i perf. part.): give ell.

anvise stiU.ing_ ell. plads Icéngere fremme end

saa herlige Væxter. Grundtv.UdvJ.179.
||

refl. •Usaaede Ax fremskyde sig af Jorden.
Oehl.NG.312.
fk*em-8kyiide, v. [-jsgøn'a] -ede eU.

(nu sj.) -te (Sir.43.6(Chr.VI). HauchJII.
423. if. MO.). vbs. -eUe. {fsv. framskynda)
I) [3] bringe til at bevæge sig hurtigere;
skynde j>aa. 1.1) t egl. bet., især m. h. t. per-
son: drive hurtig frem. (sporerne) skulde

noget andet. En større PatrouiUe vil i Re- ao tjene ('ryffern«^ til Hestens Fremskyndelse.
gelen ikke gaa samlet helt ud til sit Ende-
maal, men nøjes med at fremskyde Snig-
patrouiller dertil. Læreb.fHærensMenigeJl.
(1911).39. jf.: Er jeg end kun en ringe
Vedet, fremskudt af den frie Forsknings
store Armé, saa er mine Vaaben dog af
samme Art som åens. Brandes.XIII. 413.
tscer i /"os/e/brft.; fremskudt fort(linie),
}& fort(linie), som ligger foran den egl. for-

Ing.VSJI.18. jf bet. 1j: •Fremskyndt af
Stormen flyder Tidens Strøm. OehLLJI.51.

?\
(sj.) overf.: anspore (2); tilskynde. vAph.

1759). BaggesJIJ.71. I Hjemmet fandt jeg
. . en stærk Fremskyndelse til intellektuel
\3åv\kMng.JLangeJ.403. 1.2) m. abstr. obj.;

m. h. t. (en bevægelses, en vtrkgomheds) fart,

tempo olgn.: gøre hurtigere; forcere. Det er
en stor Herre, som giorde (solen), og frem-

svarslinie (jf. detacheret fort u. detachere 40 skyndte dens løb ved sit ord (1871: og paa
2Jt).OpfB.*I.498. SaUIX.252. fremskudt
post, ^ post, der bevogter et punkt foran
vedetlinien. Læreb.fHcerensMenigeJl.(1911 ).

36. BønnelyckeJSp.l60.iTems^XLdt signal,
(jæm b.) distancesignal.DSB.SignJ.30.frem-
skudt stilling, spec. id: befæstet stilling

foran hovedlinien. Sal.*VIII.921. overf., om
hvad der har en fremtrædende plads i for-

hold til noget andet, en Mand langt frem-

hans Ord fremskynder den sit Løb ^ Sir.

43.6(Chr.VI). Enhver drivhusagtig Frem-
skyndelse af (træets) Vext og UdviWing var
høist fordærvelig. in^.iJjP.F7Joi. EiXelt-
mandsskydning paa Skydebanerne. Øvel-
serne heri skulle . . udstrækkes over et
længere Tidsrum. Navnlig bør Skarpskyd-
ningen ikke fremskyndes med Rekrutterne.
Skyderegl.21. især i udtr. som fremskynde

skudt i den offentlige Mening, misundt so sin gang osv., gaa hurtigere. Sir.43.6(se

og hadet. Hørup.IL41. En fremskudt Stil-

ling i (hans) Tankeverden indtog Saxo.
CSPetJittJ.614. I (sj.) opsætte; udskyde.
D&H. 1 .2) (nu sj.) refl. *Med lange Sprang
(ulven) dog tUsidst fremskyder sig. B^in.
(Bahb.LB.lJ214). 'den faldne Morgen-Stjær-
ne

I
Som en Slange sig fremskød,

|
Vilde

Jordens lyse Stjæme | Mørkne til en Hel-
yed-G\øå.Gruyidtv.SS.V.o99. jf: 'han, som
fremskiød sig mellem min Forhaabning

|

og mine Fædres Krone. Foersom.Hamlet.
210. t som vbs.: den Observation om Ly-
sets Fremskydeises Tiid (o: bevægelsesha-

stighed). Heitm.Physik.99. 1.3) (nu sj.) intr.;

uegl.: rage frem. et bag over Byen frem-
skydende BieTg.BaggesJjJ.307. det stærke,

ovf). Han har fremskyndet sin Rejse for
at være hjemme til (hendes) Fødselsdag.
EBrand.BrudJ.3. (hun) fremskyndede sin

Gang næsten til Løb. AndNxMS.80. 2) [4]
bevirke, at noget indtræder hurtigere ell. tid-

ligere end ventet eU. for hurtigt osv.; (^.)
m. konkr. obj.: Ved sin Befaling fremskyn-
der (gvÅ) Snee og lader sine straffende
Lyn komme hasteBg. Sir.43J5. I m. abstr.

60 obj.; m. h. t. tidspunktet for en begivenheds

indtræffen : hidføre. Han besluttede at frem-
skynde det beleilige Øieblik, der kunde
lede ham til hansU&id.Rahb.(MO.). 2Pet.
3.12(1907). iscer: bevirke, at noget sker ell.

indtræffer for tidligt. De, der tænke paa
den forestaaende Fattigdom, som derved

T. Beatzykt »/( 1928 81
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fremskyndes. Bahb.(MO.). hendes bestan-
dige Frygt og lønlige Sorg havde frem-
skyndet hendes 'Nedkomst. Blich.(1846).!.

5. dette Saar fremskyndte kun en Kata-
strophe, der sandsynligviis dog ikke længe
vilde være \idehleven.Hauch.IlI.423.-»læ-
be, V. [-islæ'ba] -te ell. f -ede. (ænyd. d. s.;

i talespr. slæbe frem; nu sj.) t) [8] bevæge
fremad med besvær. VSO. MO. f m. h. t. tid:

henleve, tilbringe (paa en kummerlig maade).
•Den tredje Vinter vi (o : skuespillerne) frem-
slæbet paa Credit Holb.Ligbeg.Ssc. \\ refl.:

bevæge sig med besvær. Zetlitz.BS.66. Hist
fremslæber sig en tung Podagrist; her
hopper en vindlet Kammerjunker. Bagges.
L. 1.358. jf.: *Hvor blytunge, nagende,
lange fremslæbe |

Sig misbrugte Timer.
Pram.Stærk.50. 2) [4] trække ell. slæbe hen
til et sted ell. frem af et skjul. vAph.(1759).
Misdæderen blev iremslæbt for Retten.
VSO. de Ulyksalige, som fremslæbtes af

deres Sm\ithulleT.Blich.(1846).IV.44. O
-smile, V. [4] [-ismi'ld] -ede ell. -te. (poet;
nu næppe br.) komme smilende til syne; vise

sig smilende. *Thi, naar Dit (o: kongens)
Aasiun for Din Danske Søn fremsmiiler;

|

Da frydes hånd, som naar den blanke
Maane iiler

|
Af Nattens Taage tTem.LTid.

1733.533. *Naar Solen da fremsmiler,
|
Har

Natten sagt Farvel. Oehl.(1844).XVII.97.
||

trans. : frembringe ell. fremkalde ved at smile

(til nogen). *Hun, som smelted dette Bryst,
|

Som fremsmiilte disse Taarer. Oehl.XX.286.
Hin Glædens Siæl, som bør med blide
Glands hver Dyd tcemsmile.Foersom.(MO.).
O -spire, V. [4] [-(Sbi'ra] (1. br.) om plante:
vokse frem, op. Jeg finder Behag udi at

see Jordens Grøde fremspire. Holb.Ep.I.
162. 'Blomst og Blad fremspire

|
Med

Vaarens Liv og Saft. Winth.Lyr.77. gavn-
lige Følger af Fredningen fra Kreaturer
(viste sig) i den frodigt fremspirende Plan-
tev2SXt.Bomh.Samlinger.XI.(1917).91. \\ bil-

ledl. ell. overf. (jeg vtl ønske, at) dend lille

dejlige første Plante, som er sat i hendes
Urtegaard (o: et barn), maa opvoxe og
fremspire de kiære Forældre til glæde,
Contentement og Fornøjelse. Holb.Bars.II.
8. f Gyldendal) begyndte allerede i Skolen
at iremspire som Boghandler.raM6er.Z)a^&.
94. *hvor hun blot sig viser,

j Fremspirer
Sorg og Grn.Winth.HF.94. GJ -spore, v.

[-(Sbo'ra] (1. br.) drive frem v. hj. af sporer

olgn. D&H. uegl.: *(foden) som Gyngens
Fart i hastig Takt fremspored. Drachm.
GG.48.

II
i jorb. m. til: anspore; tilskynde.

*hans nd
|
Fremspored ham til Heltedaad.

OeM.T.182. -spring:, et. {<M0.; egl. vbs.

til -springe l.i (og 2.x) ell. springe frem;
især fagl.) 1) det at rage ell. springe frem;
ogs.: det stykke, den afstand, hvormed noget
rager frem foran noget andet, give Figuren
lidft Masse og Fremspring fra Grundfladen.
JLange.BMJ.70. sa.MF.39.

\\
(snedk. ell.

tøm.) forskellen ml. trinbredde og grund paa
en trappe. Gnudtzm.Husb.154.

|| ^ det styk-

ke, som stævnens yderste punkt rager uden
for den forreste lodrette linie, der kan lægges
gennem skroget (den forreste perpendikulær).
TeknMarO. 2) konkr. : hvad der springer ell.

rager frem (foran noget andet), (vandet)
knuses i sit Fald paa de skarpe Fremspring.
Etlar.US.13. Hun lagde sig plat ned i Skyg-
gen bag det store Fremspring af hugget
Brænde foran Favnebrændet. ScAawd.^S.

10 254. *Den stejle Væg gav bedre Støtte
|

for Kvindefod, til Klatring vant.
|
Behæn-

dig vidste hver en Kant
| og hvert et

Fremspring hun at nytte. Blaum.StS.151.
om hylde olgn.: VortHj.IV2.123. || især
(bygn.) om (dele af) en større bygning. Hu-
sene (er) i nyere Stil, Karnapper, Frem-
spring og Bislag mangle. TroelsL. II. 43.

lade det (o : et sadeltag) springe et Stykke
udenfor Gavlene ; der lægges da som oftest

20 yderst under Fremspringet et Spærfag.
Gnudtzm. Husb. 154. -springe, v. [4]

[-isbreii'a] vbs. jf. -spring, {ænyd. d. s.) 1)

(nu sj.) som verbum. 1.1) bevæge sig, komme
frem (fra et skjul) i spring; springe frem.
vAph.(1759). Ved Klapjagten saae man Ræ-
vene og Harerne at fremspringe af Bu-
skene. VSO. MO.

li
bilkdl. af Hielmen (o:

i vadbenet), som er kronet, fremspringer
ligeledes en hvid Løve. LTid.1725.178. I

30 en egen Rubrik (o: i Hof- og Statskalen-

deren) og med sin egen Overskrift frem-
springer . . „Theatermedicus". Heifc.Pros.

VI.233. 1.2) om kilde olgn.: vælde frem.
•Vældet piblende fremspra.ng.Bagges.NblD.
169. *(kildens bølger) fremspringe kiøle,

|

milde og mange. Oehl.Digte.(1803).299.
\\

overf., især i forb. m. af: udgaa (af); op-
staa (af). "Mit Digt af Tanken fremsprang
paa Dit Bnd. Heib.Syvs.Dedic. de udødelige

40 Værker, som uopfordret fremsprang af

den poetiske Begeistring.Høz/en.('x)a.^Mns^
blad.I.(1837).3). Riget."/itl912.3.sp.5. 2)part.

fremspringende som adj. 2.i) somstaar
ell. rager frem over noget andet (jf. \1. -ragen-
de, -staaende^. (hans) store, klare, lidt frem-
springende Q\ne.Jørg.LT.101. \\ især (bygn.)

om bygninger, bygningsdele: som rager et

stykke ud over ell. frem fra noget andet; som
danner et fremspring. Det fremspringende

50 Hiørne af Bygningen.il!fO. fremspringende
Tsige.G7iudtzm.Husb.153. Trap.*IV.630. 2.2)

Q) (1. br.) som falder i øjnene; som udmær-
ker sig ved saglige egenskaber; fremragende
(n.2); fremstaaende (2). Saaledes har man
seet Hedenskab og Christendom . . dra-

matisk fremstilte ved fremspringende Per-
sonligheder, i hvilke de modsatte Ideer
vare inearnerede. Heib.Pros.VII.319. I sin

Karakteristik af Beyle har Mérimée . .

60 fremhævet som et af de mest fremsprin-
gende Træk Beyle's Frygt for at blive du-
peret.£mndes.FJ.^-24. KLars.Ci.42. -spru-
de, V. [4] [-|Sbru-'å8] (nu næppe br.) om
kilde olgn.: d. s. s. -sprudle. vAph.(1764).

trans.: vi (kom) over en Slusebroe, hvor-
under Aaen . . fremspruder sine (bølger).
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BaggesXJ122. || om Ud, iscer frembragt
ved vulkansk virlcsomhed. den afJorden frem-
spmdende Ild. YSO. MO. -sprudle, v.

[4] [-isbruå'la] (1. br.) om kilde olgn.: vælde,

sprudle frem (jf. -sprude^. En fremsprnd-
lende Kilde. MO. D&H. |l hiUedl ell. overf.

•see, jeg skuer dig (d: døden)
| og Blod

fremsprudler, hvor du triner. Haste.BD.93.
Verenas af varm Hjertelighed, uden Over-
veielse fremsprudlende Ord. VThist.TVJ.
385.
Iremst, adj. og adv. auperl. se fremmest.
fjrem-staa, v. [4] (poet, sj. -stande.

CKMolb.Dante.II.36). vbs. jf. stand, i) som
verbum. 1.1) (iscer h^tid., nu 1. br.) egl.: ind-
finde sig og stille stg saaledes, at man kan
ses ell. høres; staa frem; tråde frem. 'Ren-
den tog Flugten, saasnart jeg fremstod.
Pram.St€prkJ42. *før de Andre jeg (vil)

fremstande,
| Med denne Bøn. CKMolb.

Dante.II.36.\\ især: indfinde sig hos en højere
myndighed, for retten olgn. 'Tør I | Frem-
staae som KlsLger? Sander.KnudJ45. for
Fredsdommeren (blev) fremførte 6 Smaa-
drenge . . anklagede for Frugttyverie .

,

ingen medlidende Landsmand fremstod til

(deres) Forsvar. Blich41920).X.4.
||
om of-

fentlig optræden, dels som taler olgn., dels

»om skribent, 'da jeg første gang paa dette
Sted (o: scenen) fremstod, I Jeg fandt en
Hierte-Angst og Gysen i mit Blod. Holb.
NP.Bl*-. det er en Compliment de boeuf
imod en Nation, at fremstaae offentlig og
tale dens Sprog, efter at have anvendt
nogle faa Uger paa at lære det. Heib.Pros.
y11.49. En polemisk Skribent bør maaskee
i de fleste TUfælde fremstaae med et aa-
bent Visir. GylbJ.32. 1.2) (sj.) i videre anv.:
blive til; opstaa; dukke op; vise sig. det ved
den aarlige ordinaire Afgang af en i Li-
nien udtjent Mand fremstaaende vacante
l^o.MR.1843.173. (jomfru Marias) BiUed
. . fremstod (nu) overalt paa Kirkemure
og Kirkeruder. FFed.^-ff.^86. Ij) (sj.) jf.
frem 4a slutn.: rage frem; stikke frem.
vAph.(1759). 2) part. fremstaaende som
adj. 2.1) (jf. bet. lå) d. s. s. II. fremragende
1. Billedhuggeren har anbragt i sit Styk-
ke adskillige fremstaaende Figurer. VSO.
D&H.

II
nu især om dele af Ugemet, som

træder (skarpt) frem, ligger længere fremme
end sædvanligt osv. (hendes) store, frem-
staaende og stirrende Medusæ Øine. Biehl.
(SkuespJII3.9). hans noget fremstaaende
Kindben. Ing.EF. ¥11.97. NaturensV.1912.
275. 2.2) {<M0.; ^^fer »r. framstående ; 03,
1. br.) d. s. s. n. fremragende 2. S&B. en
Mand i en fremstaaende social Stilling.

DagbU^U1899.1sp.6. Saa kom (han) til et
Kadetakademi . . sammen med tre og tyve
andre unge Sønner af fremstaaende Mænd.
AKohLMP.1.7. fremstaaende Dygtighed.
8u,ndheåstidJ.907d04. -staaen-hed, en.
(fagl^ især med.) konkr.: fremstaaende del
eU. parti; fremspring (2). Udvæxter, Mis-
værter og Fremstaaenheder af eller paa

hvilkensomhelst Legemsdeel. Instr/Kvart-
udg.)yr.2PVil856.A.14. De flade Mejsler
anvendes til at behandle Overflader med,
borthugge Grater og andre Fremstaaen-
heder. Wagn.TeknJ.96. (albuebenets) neder-
ste, mindre Ende, der føles som en rund-
agtig Fremstaaenhed paa Underarmens
Eygn&de. SaUI.429. O -stamme, v. [4]
[-jSdam'a] (1. br.) m. h. t. ord, ytring olgn.:

lio udtale ell. fremkomme med paa en stammende
maade; stamme frem. han behøvede vel et
halvt Aars Tid til at fremstamme dig no-
get om sin Forlibelse. Pram.iF.545. (han
saa) forlegen paa Præsten og fremstam-
mede nogle intetsigende Udflugter. Winth.
NDigtn.263. Drachm.T.125. -stand, en.
vbs. til fremstaa ell. staa frem. 1) (sj.) jf.
-staa 1.1 : maade at fremtræde paa; optræ-
den. Hvor hensank selv Lynildens Søn

20 (^'- Carl V) for hans kraftfulde Fremstand
(o: om Luther for kejseren i Worms). Bag-
ge8XJI.219. 2) jf. -staa l3. y f ow frem-
spring (2) paa bygninger olgn. vAph.(1764).

Il
(dial.) om afstanden ml. fiskegamets tragt

og den forreste kalv. Feilb. -stande, v.

se -staa. -staTn, en. [1j] {ænyd. d. s., oldn.
framstafn ; nu næppe br.) forstavn (jf. Frem-
merstavn;. MotkS748. FSO.(,Bruges un-
dertiden."). GJ -stise, V. [4] [-isdi'qa]

30 Uf- fsv. framstigha; isæi- poet, nu sj.) træde
frem ell. vise sig paa en ophøjet plads; stige

op; ogs. : komme frem, tU syne paa en lang-
som og værdig maade. vApK(1764). Da man
saae ham at fremstige paa Talerstolen,
bleve alle meget opmærksomme. VSO.
naar Solen skinnede, eller naar Maanen
fremsteg. Hatich.III.201. Han kom frem-
stigende med lange Skridt 3fO. CKMolb.
DanteJIJ206. \\ biUedl. eU. overf. »Held dig,

40 nyeskabte Aar, som nu saa blid fremstiger
j

Af Evighedens ^ntl Etc. (1914). III. 139.
Goldschm.III.81. O -stikke, r. [4] 1) {jf.
ty. vorstecken; nu 1. br.) trans.; især m. h, t
spidse ting: stikke frem ell. ud. Han befa-
lede dem at fremstikke Blodfanen. VSO.
(han) fremstak det lange spidse Ansigt af

Hjelmhuen. Jn^.P0.7J4i. fremstikke sin
Braad. S&B. (si.) uden obj.: Han kom frem-
stikkende med sin Gaffel, for at tage et

50 Stykke af Fadet. VSO. \\ biUedl. iblandt
Professorerne, især dem, som enten ved
et stift og pedantisk Væsen eUer ved
hvert Øjeblik at fremstikke Embedsminen
søgte at sætte sig i Anseelse. TaiiberJDagb.

105. Saasnart han troede sig i Fare, gjorde
han som Pindsvinet, rullede sig sanunen
og fremstak barokke Udtryk. GvJdschm.IV.
292. 2) {jf. ty. hervorstechen) intr. 2.1) (nu
næppe br.) m.tings-subj.: komme ell. træde

M delvis frem fra et skjul; ogs.: rage frem eU.

op (over noget andet); stikke frem. (Moskva)
har et skiønt anseende langt fra, over de
mange forgylte Taame derudaf fremstik-
ker. LTid.1725.687. »Solen . . kobberrød
fremstikker | Imellem tykke Skyer i taa-

get Rusk. BaggesJJ66. Fra Vestelommen

81"
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fremstak en lille Bouquet af Busknelliker
og AmhTH. HCAnd.SS.IIL?0. || overf.: træ-

de stærkt frem p. gr. af særlige egenskaber

;

falde i øjnene; vise sig; aahenbare sig. Af
hans Physionomie fremstikker intet Paa-
faldende. ^orre6.IJ.S99. Hos hine frem-
stikker det Characteristiske næsten cari-

caturagtigt.Ifei6.Pros. Y.292. 2ji)part. fr em-
stikkende som adj. 1. (nu sj.) om ting:

fremragende (II. 1); fremspringende (1). det
uhyre Biergamphitheater, bag hvilket .

.

hæve sig de herfra i al deres Herlighed
fremstikkende lisbierge. Bagges.DV.X.80.
langt fremstikkende Halvøer og Næs. Johs
Steenstr.IS.108. om legemsdele: fremstaaende.
Stejl og fremstikkende bliver Koden, naar
Hesten . . skyder Mellemfodsbenet frem i

Kodeleddet og saaledes overfører hele
Legemets Vægt paa Taaens Knokler alene.

MøllH.III.512. 2. (nu næppe br.) overf., især

om egenskaber, evner olgn.: iøjnefaldende;

fremragende (II. 2); fremtrædende. Endeel
bigterarbeider har dette Hefte (af „Mi-
nerva"), som sædvanlig alle smukke ; men
fremstikkende er Fortællingen af Digteren
Olufsen . . den lette Stiil og de flydende
Vers . . gjøre dette Digt til en saare for-

nøjende Læsmng, LEft.1792.285. Blidhed,
Uskyldighed, livelig practisk Philosophie
og overhovedet landlig Naturlighed . .

er fremstikkende i alle hans Digte, ^a^'-

ges.L.1.65. PVJac.Breve.233. om person: hos
de meest Fremstikkende af vore Samti-
dige (vil man) mangengang finde en . .

stor Familielighed med Forfædrene. Gylb.

VII.3.
II
(nedsæt.) afstikkende, (lierremanden)

var en af disse Særheder, som kun Jy-
derne og deres Efterkommere i England
have saa fremstikkende. Blich.IV.497. (dig-

tet burde være) uden fremstikkende FeU
og Fletter. sa.(1920).V.116. Green.UB.115.
fremstille, v. [ifrsmisdel's] -ede ell.

(nu sj.) -te (Heib.PoelX.101. Brandes.VI.
431). vbs. -else (s. d.), -(n)ing (s. d.). (ænyd.
d.s. i bet. 1 og 2; af frem é og stille; jf.
forestille samt ty. darstellen, vorstellen)

1) O bringe ell. føre (en person) et sted

hen. l.l) (nu 1. br.) i egl. bet.: bringe til

at indfinde sig; føre frem (især: for
retten), de fremstillede falske Vidner (for
raadet). ApG.6.13. Vi skulle jo aUe frem-
stilles for Christi Domstoel. Rom.14.10. I

et Søeslag under Bornholm blev Otto Rud
. , fangen og ført til Stokholm. Da han
havde været der i nogen Tid, blev han
fremstillet for Kong Erik paa Vadstena.
Mall.SgH.211. Han blev (o: som mistænkt
for brandstiftelse) fremstillet i Retten. Poi.

^U1923.3.sp.5. billedl: Lad os fremstille
vore . . Forfattere for disse Dommere.
JSneed. IX. 163. jf bet. 2: et ulykkeUgt
. . Individ, som I uretfærdigen have . .

bespottende fremstilt for hele Verdens
skadefroe Øine. Gylb.II.69.

\\ f m. h. t. hær
olgn.: skaffe til veje; føre i marken, kongen
af sønden skal ., fremstille fi87i.- opstil-

ler; en stor hob. Dan.ll.ll(Chr.VI). Græ-
kerne (har) Tid til at samle sig . . og
møde Perserne Aaret efter med den Magt,
de da ved Platæa fremstillede. OGuldb.
(Rahb.LB.1.89).

\\
(bibl.) m. h. t. offer olgn.:

bringe; give. jeg (formaner) Eder . . at I

fremstille Eders Legemer som et levende,
helligt, Gud velbehageligt Offer. Rom.12.1.

jf. smst.3.25 (se u. fremsætte 4^. t.2) (nu sj.)

10 forestille (I.2); præsentere, hun kjender
mig sikkerlig ikke, og I fremstiller mig
for hende under Caracteer af en Kjøb-
mziiå.Blich.(1920).X.134. Greven bad ham
komme nærmere, og fremstilte ham for
Herrerne som sin hddge.Gylb. V.206. Under-
befalingsmænd fremstilles for vedkom-
mende Kompagni af dets Chef. Tjeneste-

regl.41. jf. bet. 2: (hun blev) med trium-
pherende Mine fremstilt for hans Familie

20 som en uventet Skat.Gylb.XlJ227. 1.3) refi.:

indfinde sig paa et sted; oftest m. flg. for:

indfinde sig hos, træde frem for (nogen, især:

en højere myndighed). Jordens konger frem-
stille sig (1871: reise sig^ og fyrsterne
raadslaae tilsammen; imod Herren. Ps. 5.
2(Chr.VI). en Dag, der Guds Børn kom
at fremstille sig for Herren. Jo6.i.6. Af
denne herlige Byes lovlige Borgerskabs
anseelige Laug, fremstiller sig som en

30 Første-grøde jeg underskrefne N. N. uvær-
dig Oldermand for det anseelige Hatte-
magers Laug. Holb.Kandst.V.3. gaa hen,
fremstil (1819: betee^ dig selv for Præsten.
Matth.8. 4(1907). Om de værnepligtiges
Pligt og Ret til at fremstille sig for Ses-
sionen. I-ovA^r.i^SVeiSi^g.F. jf bet. 1.2: ieg
maatte ikke reise gjennem Deres By, uden
at fremstille mig tor Dem. HCAnd.XI.270.
(1. br.) om offentlig fremtræden : (barnet) var

40 udi Ørknerne, indtil den Dag, han frem-
stillede sig (1907: traadte frem^ for Israel.

Luc.1.80.
II (1. br.) i videre anv.: tilbyde^

melde sig til en vis tjeneste. vAph.(1759). i

udtr.som fremstille sig til valg, stillt

sig. S&B.
II (jf. forestille I.3; 1. br.) pege

paa sig selv, opstille sig selv som forbillede.

fremstille sig selv som Mønster. S&B.
||

m. tings-subj.; m. overgang til bet. 2: vise sig

for tanken. Den foregaaende Dags . . dunkle
50 og brogede Billeder fremstillede sig altfor

levende for min Sjæl. Gylb.XI.36. Spørgs-
maal, som fremstiller sig til Løsning.i>-ec^
sel.(NaturensV.1912.209).

2) GJ stille en noget for øje; give et

billede af. 2.1) i olm.: stille til skue;
vise. "Lad een og anden Folkestamme

|

Fremstille større Msigt.Bagges.Y.3. VSO.jf.:
de besynderlige Syner, som disse mærk-
værdige Steder fremstillede i den tykke

60 af Maanens hvide Skin belyste Taage.
Gylb.X.235. fsmi. forestille 2.5:; være. B.
fremstiller i denne Sag paa den anden
Side et ikke mindre sieldent Exempel paa
inderlig Siæls-Godhed. Bagges.DV.X.139.

!\ nu især overf.: give en anskuelig forestiU

ing om noget; anskueliggøre. Hvad som ikke^
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kan fremstilles, er ingen Gjenstand for
Kunsten. Ørst.VI^7. Vi fremstille noget,
naar vi gøre det til Genstand for indre
eller ydre, sanselig Anskuelse, skabe BU-
leder.Sa/.F7JJi^. 2jz) om afbildning, skil-

dring V. hj. af bildende kunst olgn.: udføre
et mUede af; afbilde (jf. forestille 2j^.
Det er en Handling, der lettere fortælles,

end fremstilles af Maleren. MO. man frem-
stiller Døden i Skikkelse af en grinende lo

Beenrad. Gold8chm.NSM.11.51. (et) gotisk
Krucifiks . '. paa hvis Korstræ er frem-
stillet bl. a. Adam og Eva. TrapMV.627.
II

{nu l.br.) være et billede af; fore-
stille. Det første Portrait . . fremstiller
en Dreng, der puster Sæbebobler. IngÆF.
VIL 31. Bang.GH.152. 2.3) om scenisk
fremførelse olgn. (jf. forestille 2.3J | (nu
1. hr.) i alm.: fremføre (noget) paa sce-
nen; ogs.: sptlle, opføre (et stykke). 'Et »
Skuespil (o: Vorreggio) fremstilles eder her.
Oehl.V.3. Gøthes Faust . . Fremstilt paa
det kongelige Theater den "/e 1832. Heib.
Poet.XI.3.

II
om en skuespillers udførelse af

en rolle, vore Romaner og Skuespil, hvori
en Jøde næsten aldrig fremstilles uden
til Latter for Føhelen.Bagges.L.1.297. (skue-
spillerinden) meddelte Publikum det fulde
Indtryk af de store Lidenskaber, hun frem-
stilte. Brandes. Volt.1.249. fremstille (o: »
spiUe, „give") Jeppe i Holbergs komedie >

(l.hr.) i videre anv.: gengive det ydre bil-

lede af eU. fremkalde visse forestillinger om
en person ved forklædning, mimik olgn. Dom-
provstens . . myndige Mine kunde Hof-
narren . . paa en høist træffende Maade
fremstille, Jn^.ElfJT/.^So. 2.4) om fremkal-
delse af visse forestillinger, stemninger, fø-
lelser V. hj. af tale, skrift, sang ell. musik

\\

(jf. bet. S) om mundtlig eU, skriftlig (især: io
kunstnerisk) beskrivelse af begivenheder, hand-
linger, emner ell. personer, der giver tilhøreren

eU. læseren et anskueligt biUede: skildre;
vise. HorrebJlJ227. (hun) fremstilte et
saa indtagende Billede af hende. Gylb.X.
229. Det jydske Folkesprog, grammatisk
fremstillet. L Warming.(bogtitel.l862). Det
Værk, han under disse Forhold lagde sidste
Haand paa, fremstUte Menneskeaandens
Udviklingsgang. Brandes. VI.431. Auerbach so
fremstilte med Forkærlighed Bønderne.
smst.III.369. Hvormed skmle vi ligne Guds
Rige, eller under hvilken Lignelse skulle
vi fremstille (1819: forestille; det? Marc.4.
30(1907). fremstille en Sag til ens Ugunst.
D&H. i forb .m. som: fremstille Noget som
en Fejl. S&B. nu fremstille de Mænd som
Martyrer, der var dømte for Bedrageri.
Brandes.(THsk.l903.15).

\\ (1. br.) give ud-
tryk for stemninger, følelser i musik ell. sang. 60
Sal.*VIII.921.

3) (nu 1. br.) QP give (skriftlig eU. mundt-
lig) meddelelse ell. oplysning om noget; frem-
komme med; fremsætte (5j). Begjer hvad
Bevlis (o: paa min kærlighed) De beha-
ger, og jeg svær . . at jeg skal fremstille

ået.PAHeib.Sk.II.55. to Meninger ere især
fremstilte. GForchh.DG.41. Vi skuUe frem-
stille nogle Exempler, der belyse forskel-
lige, særligt fremherskende Følelser hos
Døende. OBlochJ).U.20.

4) i<S&B.; fagl) egl. (kern.): udskille
(et grundstof) ved en vis proces; ogs. : danne
(en ny forbrndeJse); nu oftest i al alm.: frem-
bringe (noget) som resultat af arbejde, iscer

ved en forholdsvis sammensat (kompliceret
eU. fabriksmæssig) virksomhed (Jconstruktion,

tildannelse, kemiske processer osv.); tilvirke;
fabrikere. Brint fremstilles . . ved Ind-
vfrkning af . . Svovlsyre paa ren Zink eller
Magnium. SaZ.JJi. 636. en tysk Fysiker
(har) fundet en anden Maade at frem-
stille Diamanter paa. NaturensVJ.912.150.
isenkræmmer N. N. har ladet fremstille
et nyt, besparende gasapparat •

Frem-stillelse, en. [-,sder3ls9l vbs.

tU fremstille. 1) (nu især emb ) til frem-
stille 1. MothJS762. VidnersFremstillelse for
Retten. VSO. Hjemmedøbte Børns Frem-
stillelse i Kirken.Alterbog.442. 2) (nu næppe
br.) til fremstille 2: d. s. s. Fremstilling 2.

BircknerJI.137. det er . . ikke umiddelbar
dramatisk Fremstillelse, men kun Beret-
ning. Oehl.EtcSJ.70. tU (denne forfatter) vil

t'eg
ogsaa henvise enhver Læser, som ikke

ijender hans Fremstillelse. ffeié. Pro«J^F.
21. jf.: Denne Afhandling (bærer) Præg
af Grundighed og Fremstillelsesgave.
Engelst.Phil.36. H om scenisk fremstilling,

(et kltissisk skuespus) værdige Fremstillelse.
Heib.Pros.VII.85. © -stiller, en. [-|Sdel'-

ar] til fremstille 2: person (iscer: kunstner),
som fremstiller et emne v. hj. af de bildende
kunster, tale, skrift osv. Digteren, eller

hvilkensomhelst Fremstiller af Livet, ved
Hiælp af Sproget. Bagges. DV.IX.344. er
Skue^illerens Kunst den eneste, der døer
med Fremstilleren og intet Spor efterla-

der. B^r^.FJi.^. Der kræves . . at den
reproducerende Fremstiller (o: skuespiller,

udøvende musiker) er kongenial med Dig-
teren og Musikeren og arbejder sig . .

ind i deres Tanke, Følelse og Stemning.
Sal.*VlII.922. -stilling, en. [-isdel'ari]

(f -stilning. vAph.(1764)). flt. (i bet. 2) -er.

(ænyd. d. s. i bet. 1 o^ 2; vbs. tU fremstille;

jf. ty. darsteUung, vorstellung) 1) (sj.) (O

til fremstille 1 (jf. Fremstillelse 1). vAph.
(1764).

II
til fremstille l.s. Ing.LÉJIJ03.

Il
til iremstille Is. Med disse Ord traadte

Manden hen foran Bordet, og hilste med
et dybt Buk for Kongen. Frederik den
Tredie smilede godmodigt over denne
usædvanlige FremstiUing. Etlar.GH.1.48.

2) CP til fremstille 2: det at give en anskue-

lig beskrivelse eU, skildring (især: i kunstne-

risk form) V. hj. af biUedloinsten, i tale elL

skrift osv. ; ogs. : maade, hvorpaa et emne frem-
stUles (jf. Fremstillelse 2). glimrende Hand-
linger« gjorte beskuelige ved Konstens
livfulde Fremstilling. Engelst.Nat.263. Ma-
leren har til sine Fremstillinger den hele
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skiønne NsLtaT.Oehl.Tale.(1819).33. Den dra-
matiske Poesie skal, ligesom den episke,
være Fremstilling, altsaa have et obiec-
tivt Indhold. HeibJPros.III.224. den For-
deel har Gjerning altid fremfor Fremstil-
ling, at hvad der behøver lang Tid for

at fremstilles kan gjøres saa hurtigt. Kierk.
¥11.433. Kirkehistorien . . blev foredraget
med let og behagelig Fremstilling af Pro-
fessor H. Schand.O.ll.37. \\ om opførelse af
skuespil, skuespillers udførelse af rolle. Al-
bert von Thurneisen . . som jeg . . bragte
paa Hoftheatret, hvor det imidlertid, en-
kelte Rollers — især Sophies — brave
Fremstilling uagtet, ikke opfyldte min
Forventning. Bahb.E.II.42. Ogsaa i Frank-
furt besøgte jeg Skuespilhuset og blev
da overrasket ved . . en Fremstilling af

Molieres „GieTrige''. Hauch.MfU.9. da vil

man den næste Gang, man seer Stykket,
lære at blive taknemlig mod den sceniske
FTemstHling. Kierk.1.249. \\ konkr., om det

(kun8i)vcerk, hvori noget er fremstillet, han
lignede de antike Fremstillinger, man har
a.fS6kra.tes.Hauch.MfU.245. plastiskeFrem-
stillinger. SffeJ5. om litterært arbejde: smst.

3) (især fagl.) til fremstille 4. Saltsyre an-
vendes til Fremstilling af YAoi. Sal.XY.
550. Under de nuværende Forhold, hvor
. . Fremstilling . . af saa godt som alle .

.

Livsfornødenheder i saa høj Grad er V2in-

ske]iggioTt.PoUyiil917.12.sp.2. O -stil-
linfi^s-, i ssgr. oftest til -stilling 2, især om
hvaa der angaar scenisk ell. æstetisk frem-
stilling; fx. Fremstillings-evne (Oversk.L.366.
TroeUL.BS.III.6), -form, -gave (Ing.EF.
VIII.19. Brandes.III.203), -kunst, -maade,
•middel oft.

CP frem-storme, v. [3, 4] [-isdmr'ma]
vbs. -ning. (næsten kun i præs. part. ell. som
vbs.; 1. br.) storme frem. (især overf). Vee
Den, som formasteligt, iilsindet og frem-
stormende bringer denne Forvirringens
Rædsel ind i fredeligere Forhold. Kierk.

VIII.406. Czecherne gaar paa med et ungt
Folks hensynsløse Fremstormen. brandes.
XI.290. Oberstløjtnant K. stormede og tog
et Værk i Slaget ved Fredericia, men . .

under Fremstormningen (blev han) døde-
lig saaret. OBloch.D.U.304. CP -straale,
V- [4] [-isdrå'la] (især poet., nu sj.) d. s. s.

-skinne. FGuldb.(Bahb.Tilsk.l796J268). nye
Stjerner . . der her fremstraalede med
ukjendt GHnds. PalM.UK.l. jf: Dagen
fremstraaler (Chr.VI: fremskinner; 1907:
bryder fremj, og Morgenstiemen oprin-

der. -2PeU. i 9.
Jl

overf Hvilken Mildhed
fremstraalede ikke af disse Øinel Basth.
Tale.(1782).30. blandt de . . Foretagender,
der forskjønne de sidste sexten Aar af

vor Historie fra det forrige Aarhundrede,
fremstraale i den høieste Glands Bønder-
nes Befrielse fra Stavnsbaandet og Neger-
handelens Ophævelse. j0rsf.FJ.56. Molb.Da
F.5. -stræb, et. (ogs. -stræv). (1. br.) vbs.

til -stræbe; især overf.: stræben mod noget

højere ell. bedre, efter fremskridt osv. (jf.
Bagstrævj. -stræb: D&H. (en) filosofisk
Lære og Praxis, som vækker og retter
Følelivet og viser Mål og Veje for det
åndelige Fremstræv. EMøller.Inderstyre.
(1914).83. O -stræbe, v. [3, 4] [-,sdræ-'-

ba] (sj. -stræve. D&H.). vbs. jf. -stræb, (næ-
sten kun i præs. part. ell. som vbs.; 1. br.)

søge at bane sig vej frem; prøve at trænge
frem; jf.: Hvorfor er jeg den, jeg er, og
ikke saadan en som den og den . .? For-
virring og Forvrøvling kvalte hvert frem-
stræbende S-var.Schand.SB.29.

j|
især overf.

:

søge at naa et maal; stræbe fremad efter
noget højere, bedre osv. Den fremstræbende
Dreng var . . henviist til egen Arbeiden
med . . faa Hiælpemidler.HNClaus.Eft.l9.
Forhold, der have næret min Svaghed,
standset min Fremstræben. Winth.IX.123.

20 D&H. II
(sj.) om (dele af) en bygning: rage

højt i vejret; knejse mod skyen, nu skal en
gold Brandtomte findes, hvor den frem-
stræbende Bygning forlystede Øietl Mynst.
CV.9. O -strække, v. [4] vbs. -ning (Gjel.

B.103). (oftest i perf. part.) især m. h. t
haand ell. arm: strække ell. række frem ell.

ud. *(de skibbrudne, som) af Dødens Gab
fremstrække | De . . kolde Hænder. Ew.
V.105. *hun staaer med Luten i sin Arm,

|

30 Med fremstrakt Fod. PalM.TreD.109. han
tog (hans) fremstrakte Haand. Jør^.FZ).85.
-stræv, -stræTe, se -stræb, -stræbe.
-stre>mme, v. [4] [-[Sdrom'a] (poet. ell.

højtid., nu sj.) strømme ell. vælde frem. (især

billedl. ell. overf.). *0 Taarer, hvor Bang-
hed og Længsel |

Fremstrømmer. Erc.1.53.

Synden er det Væld, hvoraf den hele Jam-
mer iremstrømmer. Mynst.Betr.I.381. 'fra

Dit Øies Blaa | Fremstrømmer Ømheds
40 rene Ild. Oversk.1.37. -styrte, v. [3, 4]

vbs. -ning (MO.). (især poet. ; 1. br.) bevæge
sig hurtigt og voldsomt fremad; styrte frem.
•Oluf paa sin Ganger fremstyrted med sit

Spyd. Oehl.HE. 140. Ved min pludselige
Fremstyrten vilde Morderne flygte./«^.
LB.IV.88. *Søen imod hele Skudens Læng-
de

I

Fremstyrter sydende med Skum og
SkvætDrachm.DM.31. 1. -sted, et. [-isdø'O,

-isdø9(')] {ænyd. fram-, fremstød, jf. no. fram-
50 stydning, hiælp, støtte; af frem 3 og ænyd.

glda. stød (stod, stud), støtte, hjælp, unaer-
støttelse, æda.stuj), oldn. stod; i/. Brandstød,
Tingstud samt Støtte, støtte) t) (nu kun
dial.) hiælp; understøttelse; ogs.: hvad der

kan hjælpe en i fremtiden. Leth.(1800). Han
har 20 Tønder Korn liggende; det er godt
til Fremstød. MDL.(Langeland), jf. Esp.88
(u. Framståw^. 2) {egl. videre anv. af bet. 1,

men med tilknytning til H. -stød 1 (og 2.2^;

tajf. ty. vorschub samt -støde 3; nu 1. fer.)

hiælp, støtte, som bevirker, at noget fremmes,
udvikles; fremhjælp; fremme; „skub frem-
ad"; kun i forb. som faa, give (et) frem-
stød, faa, give fremgang, med eet fik

(tingene) et nyt Fremstød, som syntes at

slaae . . Hovedet paa Sømmet. Bahb.Fort.
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1.431. det Fremstød, Kants mægtige
Aand gav Tænkningen. Ørsf.JX62. D&E.
II. -stad, et. [-isdø'd, -|Sdø8'/J vhs. hi frem-
støde ell. støde frem. I) (sj.) x egl. bet: puf,
skub eU. stød, der bevæger noget fremad; ogs.:

stødvis bevægelse fremad. vAph.(1764). denne
Snøften (o: af lokomotivet), og det Frem-
stød, som derpaa følger, er egentligen ikke
Det, der skal sees paa, men den jævne
Fart, med hvilken Locomotivet g&&eT.Eierk.

XI.216. MO. S&B. 2) {<S&B.; jf ty. vor-

stoss) det at rette et stød, slag osv. mod noget.

2.1) a angreb, som føres lige mod fjenden;
frontalangreb; især: pludseligt angreb (med
mindre styrker), faa Og usammenhængende
Fremstød af mindre Styrker. MUTtdsskr.
1902.292. ved et Fremstød (blev der) ind-

bragt nordamerikanske Soldater som Ykh-
ger. Pol.*/nl917.1.sp.5. 2.2) (iscer W) overf,
om foretagende, hvorved man søger at bane
*«.9 vej gennem eU. fjerne visse hindringer,

slaar ind paa nye baner olgn. (der er) alle-

rede fra Kameraternes Side foretaget Frem-
stød (o: for at imødegaa et angreb paa ei\

ung billedhugger) . . mod Kommissioner og
Personer. Drachm.(Fol.**/tl904.1.sp.2). (mo-
demismen og nationalismen) foretager det
Fremstød, der gør Aaret 1720 . . tfl Eras-
mus-Humanismens store Vendepunkt her
i Landet. VilhAndÆrasmJ.23o. De (o: en

i'oumalist) maa da kunne forstaa, at et ar-

:æologisk Spørgsmaal, et videnskabeligt
Fremstød kan man ikke behandle humo-
ristisk (i en avis).JesperEicald.SolqteDrøm-
me.(1922).16. O -stade, v. [3,4] i-|Sdø'8a]

t'&s.-else (Grundtv.VE. r), jf. II. -stBd. {ænyd.
d. s.; i talespr. støde frem) 1) (nu sj.) oe-

væge fremad ell. bort red puf, stød olgn.;

støde frem eU. ud. de fremdroge Alexander
af skaren, der Jøderne fremstødte ham
(1819: hvem Jøderne stødte frem). ApG.
19.33 (Chr.VI). Vandreren fremstødtes i

„natligt Mulm" uden Haab om Husly. Blich.
11.436. MO. 2) m. h. t. lyd, ord olgn.: udtale

stødvis ell. med besvær; fremstamme; udstøde.

OverskJj.457. naar han talte, fremstødte
(han) sine Ord i en buldrende, raa Tone.
Winth.Morsk.62. Boeck.UE.44. 3) (m. tU-

knytning til I. -stød 2; nu næppe br.) overf.

anv. af bet. 1: give et „skub" frenuid, der

fremmer ens udvikling; fremhjælpe, tidlig

eller sildig vaagner et eller andet ualmin-
deligt Genie, fremstødt ved Tilfælde uden
fi&.Birckner.Tr.97. Grundtv.YK. r. O-syn,
et. [3.4] (<vAph.(1764); vel dannet til frem-
synet; jf. oldn. framsyn, f, forudseen, fram-
^ni, f., forudseenhed) \) det at se fremad.
I.l) (^.) om blik, syn, rettet fremad i rummet.
Mangfoldigheden af Udsigter, Fremsyn og
Tilbageblik (o: under indfarten til Venedig).
Bagges.Skudd.31. MO. 1.2) overf.: det at se

fremad i tiden; blik rettet mod fremtiden (jf.
-blik, -sigt^. han (endte) sin Bane med glad
Fremsyn til det Tilkommende, med stadig
Opmærksomhed paa det Nærværende, med
roeligt Tilbagesyn til det Forbigangne.

MaU.EG.98. i sin Historieskrivning hæv-
dede (Geijer) et uforknyt Fremsyn i Til-

lid til den „dybe Sammenhæng" i Gud.
Børd.SL.27. | (jf. fremsynet 2a) det at se,

hvad der vil ske i fremtiden; ogs.: hvad man
ser paa overnaturlig maade; aandesyn; vi-

sion, de anende Elskovsdrømme eller Frem-
syn, som hartad syntes at ville gjøre deres
hele Liv og Elskovslykke til en vidunder-

10 lig DTfiTn.xng.EF.I.179. „Persebommen
knuser dem." Den Gang havde han deri,

kun hørt et Tilbageblik til hin Barndoms-
Erindring; nu blev det ham pludselig klart,

at det tvertimod havde været et Fremsyn.
GjelM.492. JVJens.FD.45. 2) evne til at

se, hvad der vU foregaa i fremtiden; forud-
seenhed (1); ogs.: evne tU at kunne beregne,

hvad der vU ske; forsynlighed; vidsyn. *hvis
mit Fremsyn ikte her er slukket,

|
Skal

20 Sorg dem \imes.CKMolbJ)anteJI.166. Som
om Forfatteren med et profetisk Fremsyn
havde anet den lange Kække af Skuffel-
ser og Nederlag, der forestod ham selv.

BrandesJK.31o. Lige strax røber den unge
Favre sikrere politisk Fremsyn end Carrel.

8a.NG.56. Saa lagde Sverigs store Konge
Gustav AdoU med klart Fremsyn Gote-
hoTgheT.BoganJlJ82. 0Rung.VSJ.12. -sy-
net, adj. (1. br., vist oftest ved direkte efter'

30 ligning af no. (jf. dog Feilb.) : -synt vAph.
(1 759). EFEw.KG.'(1896).394 (origjl.202

:

fremsynet^, (tii frem 3.4; jf. fsv. framsyn,
oldn. framsynn; t bet. 2 vist først alm. (efter

no. framsynt^ i beg. af 19. aarh., hos Eolb.
(se EpJII.oO) endnu som norskhed, jf. Bu-
bow.SP.101; sml. fjernsynet) t) (sj.) som
kan se langt; langsynet. Menneskets Syn er
forskieUigt; nogle ere kortsynede, andre
fremsynede.FS0. 2) O som kan se ind i frem-

40 tiden (jf. fremseende^. 2.1) som paa over-

naturlig maade kan se, hvad der vUskei frem-
tiden, ell. hvad der er skjult for andre; synsk;

visionær. „Veedst du icke, hvad det er

at være fremsyned?" — „Ney, hvorledes
blir man fremsyned?" — „i sær naar
man kiiger mellem et Nøgel-HuU paa en
Kircke Døt." Eolb.UEE.1.4. Hun kunde
see (aander) hvilket vore Fædre kaldte

at være fremsynet eller synsk. Suhm.Eist.

so 1.143. *Fremsynet var hun, og hun tyk-

tes se,
I
At ondt beredtes vea det Bryl-

lupsgilde. Grundtv.PS.II.217. Thiele.III.

160. EauchJI.344. nogle uddrev Dæmoner,
andre vare fremsynte og Profeter. FrNiels.

KEJ.380. Feilb. 2.2) som kan beregne, hvad
der vil ske i fremtiden og indretter sig der-

efter; forudseende (2); forsynlig (jf. frem-

skuende samt bagsynetj. *Der kræves af

Rigets Hersker . . et fremsynet Øie,
|
En

60 viis Beregning af Meget, der gjemmes
|

Ufødt endnu i Tidernes Skjød. Erz.XI.125.

Han var . . ikke saa fremsynet, at han
kunde forestille sig, hvad der vilde kom-
me om Vinteren. AntNielsJFLJI.51. den
fræmsynede kejser (imødesaa) med bekym-
ring (korsfarernes) komme. OAEovgård.
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Over8.afAlexiaden.il.(1881-82). 78. (1. br.)

som adv.: der er handlet forstandigt og
fremsynet ved at erhverve de omhandlede
Eiendomme. PoU*/al921.3.sp.4. 3) (jf. frem
2.2; jy.) som kan se tilbage i fortiden. Feilb.

O -synet-hed, en. d. s. s. -syn 2. 1) (sj.)

til -synet 2.i. KEålund.(BiogrLex.VI.153).
2) til -synet 2.2: forudseenhed; forsynlighed.

Kongen . . gik frem med lige saa megen
Fremsynethed, som Rigsdagen . . var gaaet lo

frem med Fremfusenhed. Hjort.NBl.22. po-
litisk Fremsynethed. Allen. 1.220. Denne
Mangel paa Fremsynethed . . har natur-
ligvis gjort ubodeUg Skade paa mange
Byers og Bydeles nuværende Udseende.
DanmHavebr.357. CP -synlig, adj. [-|Sy'n-

li] (af -syn 2 ell. -synet 2.2, jf. oldn. fram-
syniligr; s;'.) som vidner om, beror paa frem-
synethed (2); forudseende, vi (bede) aller-

underdanigst: at Udførelsen af Pragfre- 20

dens Artikel 5 (maa ske) i fuld Overens-
stemmelse med den vise og fremsynlige
Tanke, der har kaldt hin Artikel tillive.

Dannevirke."/9l868.1.sp.2. •sætnings, en.

fit. -er (Eilsch.PhilBrev.46). (nu næppe br.)

vbs. til fremsætte; især i flg. anv.: 1) til

fremsætte 6.1; især konkr., om forslag til

overvejelse. vAph.(1759).
|| (filos.) ubevist

sætning, hvorfra man drager sine slutninger;

læresætning; hypotese, den 47 Fremsætning 30

i Euklidis første Bog, den berømte Lære-
Regel. Eilsch.PhilBrev.176. den omtalte So-
cratis Fremsætning (o: at der altid boede
en smuk sjæl i et smukt legeme). sa.Philhist.

97. 2) til fremsætte 5.2: (skriftlig ell. mundt-
lig) forklaring ell. fremstilling af et emne.
V ed denne simple Fremsætning synes det,

at Sandheden af sig selv falder i Øinene.
Qylb.XII.280.
fremsætte, v. Pfremisæda] præt. -satte ; 40

? art. -sat vbs.-e\se(vkph.(1759). Heib.Pros.
1.348. Kierk.VII.8) ell. -ning (s. d.). {glda.

framsetthæ; jf. foresætte)

1) (jf. frem 3.2 og fortsætte 1^ f bringe
til udførelse; give sig til; iværksætte.
jeg hafde leyet . . een Bygmæster og be-
tinget med ham om een vis Penge, hvor
gaa jeg fremsatte min Reyse og lod min
[ustru raade for det 0frige.PA0mx6.rC.

II.Nr.12.5. 50

2) (1. br.) tU anbringe noget foran noget
andet; sætte foran. Springe Buk. En
stiller sig op med det ene Ben fremsat
og godt bøjet i Knæleddet. Gymn. 11.25.

jf: Det stærkeste og fornemste Slags In-

versioner er . . naar det Begreb, der meest
skal hæves, fremsættes i Stæden for det
egenlige Subject. Bahb.Stiil.37.

3) t opstille som mønster ell. forbillede

(jf. foresætte S), havde Rosenkrandses For- 60

tienester af Religionen aleene bestaaet i

at skrive smukt om de hellige Pligter,

vilde dette ei have været nok til at frem-
sætte ham til Mønster for Christne. Mali.
SgH.23. hun blev fremsat som et Mønster
for alle unge Piger. Biehl.(Bahb.LB.II.369).

Ar) (nu sj.) komm^ med noget og stUle det
frem (paa et nærmere angivet sted); sætte
frem. *Oplys du dem, som Lyset dit

| I
Stage skal fremsætte. SalmEj.429.4. Pun-
chen blev skjænket op i nogle dejlige,
gamle Glas, ved hvis Fremsættelse Fru
D. gav sin særlige Tilfredshed tilkjende.
JakKnu.A.53. jf.: Saaledes fremsætte vi
ypperlige Konstværker til Skue. Molb.Indl.
32.

II
især m. h. t. spise- og drikkevarer: sætte

frem for (en). Han fremsatte for dem den
bedste Mad og Viin.FSO. idet Moderen
sætter Maden paa Bordet, og Barnet faaer
det Fremsatte at see, er Barnet ikke langt-
fra at græde af Utaalmodighed. ^ierfc.Al.
23.

II t (bibl.) m. h. t. gave, offer olgn. den
forløsning, som er i Christo Jesu; Hvil-
ken Gud haver fremsat til en naadestoel
(1819: fremstillet til en Forsoning^ for-
medelst troen i hans hloå. Bom.3.25(Chr.
VI). (jf Brors.100).

5) G) fremføre mundtlig ell. (især)
skriftlig. 5.1) især m. h. t. (ubevist) an-
skuelse, forslag olgn.: fremkomme med. jeg
vil fremsætte for Eaer en mørk Tale; der-
som I forklare mig den . . vil jeg give
Eder tredive Skiorter. I)om.l4.12. adskil-
lige Skribentere . . have fremsat og for-
plantet Meeninger, som heller have for-

arget end opbygget. nolb.MTkr.22. (det)

maa være et slet Beviis, der ikke først og
fremmest overbeviser den, der fremsæt-
ter det. Kierk.II.153. Kongen kan for Rigs-
dagen lade fremsætte Forslag til Love
og andre Beslutninger. 6rundl.(1849).§28.
(han) fremsatte sit Ærinde. Jørg.YD.83. jf.
bet. 5.2: tre Mennesker staar og hører paa
en Taler; han fremsætter en Fortælling.
CKochJL.333.

II t gengive ordret; citere.

fremsætte af enBog.vAph.(1759). (gisnin-

gen strider) med Jesu egen ovenfor frem-
satte Forklaring af dette Udtryk, jfforreft.

11.293.
II
den fremsættende maade,

(gram.) fortællende maade; fortællemaade
(2.2); indikativ. Bask.FS.Fort.31. Mikkels.
SproglS.59. fremsættende sætning,
(gram.) sætning, i hvilken verbet staar i frem-
sættende maade; indikativisk sætning (jf. for-

tællende sætning u. fortælle 2.2, forestil-

lende sætning u. forestille 5^. 8mst.ll2. 5.2)

(videre anv. af bet. 5.1 og ikke altid skarpt
adskilt fra denne; 1. br.) give nærmere oplys-

ning (om en sag, et emne) i skrift ell. tale;

give en udførligere, oplysende fremstilling (af
noget); forklare; udlægge. Hvad er da
min Løn? at jeg, i det jeg prædiker, kan
fremsætte Christi Evangelium uden Be-
kostning.! Cor.9.i8. Materiens Fremsættelse
er lykket vor Danske Oversætter meget
wél. Sporon.Breve.il. 57. han skal kunne
fremsætte sine Tanker Mart. Mynst.Tak.
(1842).12. spec. (nu næppe br.): foredrage
en sag for en myndighed, især for retten;

fremlægge. vAph.(1759).
O frem-sege, v. [4] [-(Sø-'qa] (1. br.)

søge efter, opsøge noget for at tage det frem
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og anvende det; søge frem. vAph.(1764). Han
tog Lampen og lyste for den Gamle, me-
dens denne fremsøgte en Nøgle af sit

Knippe. Etlar.GHJI.152. H især overf., oftest

m. h. t. argumenter olgn., som man ønsker at

fremføre mod en modstander. Bagges.DV.XI.
167. 'jeg af Elskovslue |

Fremsøgte mine
Ord. Winth.IV.14. Brande8.IV.214. GJ -ta-
«e, V. [4] [-|ta'(q8)] vhs. (1. hr.) -else (Bang.
B.5). {ænyd. d. »., fsv. framtaka) bringe ell.

hente noget fra et sted (hvor det har været

skjult ell. gemt) ; tage frem. Moth.F354. 'Mør-
ke Tanker omspændte min Siæl, og det
iremtagne Værge

|
Lagde jeg ængstligt

bort. FGiildb.(Rahb.LB.II.5o7). af Jagtta-

sken fremtog (han) Tabakspung og Pibe.
Blich.(1920).X.o9. Jeg fremtog strax en
Lænestol og bad ham unde . . sig selv

nogen Hvile. Gylb.VlI.190. Bang.R.5. jf.:
Et godt Menneske fremtager (Chr. VI: frem-
bærer; 1819: fremfører^ gode Ting af sit

Sode Forraad. Matth.l2.35(1907). -talen-
e, part.adj. [-ita'lana] (^Wa. framtalendæ,

no. framtalande, jf. sv. dial. frammtalug;
egl. prces. part. af æixyd. glda. framtale, ud-^

tale; især dial.) d. s. s. -sagt. Blich.EBind-
8touic.(1842)J2. JVJens.CT.281. Trods sit

blide Væsen var hun meget kritisk i sin

Dom over Mennesker og langt mere skarpt-
seende end sin fremtalende Mand.fi^e^r.
JK.16. han var en dygtig Svend . . men
saadan noget fremtalende. Gravl.E.34. jf.
MDL.(Taasinge). Feilb. -talen-hed, en.

(arkais., sj.) tU -talende: dristighed i tale.

(han) vedblev at spase med Studenterne,
blandt hvilke han havde frit Sprog. I Al-
mindelighed blev ogsaa hans Fremtalen-
hed godt optaget. PMøllJJ229. -tand, en.
[l.i] (ceda. framtan, oldn. framtgnn; dial.)

fortand. MDL.134. Thorsen.137. Feilb.
\\

f om de to forreste teender i over- og under-
mund hos føllet, som først kommer til frem-
brud. Abildg.Heste- ogQvæglæge.(3.OplJ. 791).
5. -tarv, subst. [3] {æda. framtharf

; poet. ell.

højtid., nu 1. br.) om hvad der kan blive tU nytte

for nogen; gavn; tarv; ogs. i videre anv.: vel-

færd; trivsel; fremgang, (oftestefterpræp. til^.

(formuen) skal komme den Umyndige til

Fremtarv.i)L.5—i7—^6 (efter JyLov.1.30).
hans selvopoffrende Hengivelse lor Fædre-
landets Fremt&Tv.Rahb.E.III.42. detteVærk
(tjene) til Sprogets Fremtarv og til Nytte
for den opvoxende Slægtl MO.I.xx. (man
bør ikke) fastholde en stor Del af Landets
ypperste Grundejendom . . til særlig Frem-
tarv for nogle faa Ætter, men til Utarv
for Samfundet i Almindelighed, fi^e/mda/.

*^lil869.1.sp.3. tjene til Landets Bedste og
Fremtarv. EHolm.DH.1660-1720.1.1 79.

Fremtid, en. ['frBm|ti-'3] {glda. fræm-
tiidh)

1) om tidsrum, l.i) (dial.) til frem 1 og
2, om tidsrum, der ligger forud, kommer før
(i forhold til andre tidsrum); dels (bomh.)
om foraaret (Esp.88), dels (jy.) om for-
tiden (MDLJ.34. Feilb.). U) tH frem 3.4,

om tidsrum, som følger efter den nærværende
tid; kommende tid; eftertid (1.2); ofte
mere ubestemt om større ell. mindre del heraf.
Hvo veed, hvor mange . . Forhindringer
den mørke Fremtid skiuler i sit Skiød.
Birckner.I.129. *1 mange Dage Meget skeer,

I
Og Fremtid er en Gaade ! Grundtv.Krøn.

125. En ny Fremtid aabner sig for Eder,
lige saa skiøn som Fortiden. Go/<Sc^mJ\rSlf.

10 IV.197. *Et Kys engang er blevet Grænd-
sen,

I
som skilte For- og Fremtid sA.Ploug.

1.309. (nu 1. br.) om de kommende slægter:

•Derpaa spiste de alt hvad de kunde (o

troe mig Fremtid!). OeW.i)t><€/i805;. -290.

ligesaa udt som Fremtiden . . vil kunne
kjende den yndige Uro, hvormed man
under et ærbart . . Udvortes gjennemgik
Visitationen, naar man vidste, at der . .

et eller andet Sted kunde skjule sig en
20 accisepligtig Gjenstand. Schack. 87. frem-

tidens dom
! J O gen. fremtidens eU.

(nu 1. br.; alm. betrækkes sammenskrivning,
se Fremtids-^ fremtids brugt adjektivisk.

1. som vedrører ell. hører til den kommende
tid. 'Aldrig løser jeg, men binder

|
Frem-

tids Haab til Fortids Minder. Heib.Poet.IX.
157. *Hans Hjerte følte Længsel . . |

Men
Fremtids Haab og Lyst | Og Længselen bar
Blomster

|
I Sangen fra hans Bryst. Winth.

X HF.30. 'Det (o: Dannebrog) gik med Jens
Munk til den evige Is,

|
med Købmænd til

Fremtidens Lande.^4xJMeZJ).5i.Fremtidens
Mand (o : en mand, som fremtiden faar brug

for). D&H. 2. som vil indtræffe ell. opstaa i

fremtiden; fremtidig. *(mit digt) skulle tale
|

til Fremtids Slægter i utalte Aax. Blich.

(1920)111.93. I Fremtids Dage.MO. || efter

præp. i en ikke fjern Fremtid (o : snart).S&B.
i al fremtid, j/. u. H. al l.s. i fremti-

40 den, t den kommende tid; især angivende,

at en begivenhed vil indtræffe, en tilstand

indtræde en vis tid efter (ikke umiddelbart

efter) nærværende tidspunkt; senere; ogs.:

d. 8. s. for fremtiden, (gud) vidste forud,

hvad de vilde gjøre i Fremtiden. Visd.l9.

2. (komedien) vfl i Fremtiden efter all An-
seelse passere for et af Autoris beste Styc-

ker.HolbJJBet.aS'-. denne Sort fine Klæde
(vil) i Fremtiden indtil videre ikke være

50 at farve kraprødt, førend efter at samme
er valket. MR.1836.2. St.tEsth.l3.7(Chr.VI:

eftertiids). jeg har tilgivet Dig alt forti-

digt, men — de Synder Du begaar i Frem-
tiden, dem hverken kan eller vil jeg love

Dig Tilgivelse foT.Buchh.KK.14. for frem-
tiden, (især i nægtende udtr.) betegnende,

at et forhold, en tilstand vil være gældende

i den kommende tid (fra nærværende tids-

punkt af); herefter; fra nu af; ofte ogs.:

60 i fremtiden. vAph.(1759). Jeg vil for Frem-
tiden ikke befatte mig dermed. VSO. Ar-
tillerie-Cadetter . . skulle for Fremtiden
beskikkes af Hans U2i\st.MR.1802.215. MO.
S&B. H om et menneskes fremtidige skæb-
ne, især i udtr., der angiver, at denne efter

al sandsynlighed (især: fordi visse særlige

V. Rentrykt M/t 192S 8S
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betingelser er tU stede) vil forme sig paa en
lykkelig maade. (ofte i best. anv. ell. efter

poss. pron.). 'af hans Fremtid hvad tør ei

man love sig? PalM.Luftsk.73. jeg kunde
arbejde sexten Timer i Døgnet — og saa
synge Bellman ved de store Pokaler —
uden at blive træt. Fremtiden tilhørte mig
virkelig. Drachm. D.* xj. en ægteskabelig
Forbindelse imellem dem havde adskillige

Hindringer at overvinde . . han havde jo

endnu ingen Fremtid at byde den unge
Pige. Blaum.Sk.l64. han rejste til Amerika
for at skabe sig en fremtid

i
en ung mand

med en fremtid (o: med lovende evner)
\

(billedl.) om en nations, et folks fremtidige
skæbne: *for Danmark Sukket lød, | For
dets Fremtid, for dets Lylske. Holst. 1. 6.

*Det (o: det danske sprog) hvisker over
Vuggen med Barnets lille Navn

|
og gyn-

ger Folkets Fortid og dets Fremtid i sin

F&vn. Rørd.GK.218.
2) (gram.) den tid af verbet, der betegner

noget som efterfølgende ell. tilkommende i

forhold til nutid (præsens); futurum, (fx.

„jeg vil (ell. skal) rejse i næste uge"; ofte

udtrykt ved nutid, fx. „jeg rejser i næste
uge"/ Rask.FS.Fort.32. Mikkels.SproglS.60.

II
fortids (ell. datidsj fremtid, den tid

af verbet, der betegner noget som fremtidigt

i forhold til fortid (præteritum); eftertid (2)

(futurum in præterito ell. 1. konditionalis),

smst.

fremtidig, adj. ['frBm|ti'9i] adv. -t ell.

d. s. ell. (t) -en. «VSO.l802, jf „Nyt Ord."
Levin.; især CO) adj. til Fremtid I.2: ind-

træffende ell. gældende i fremtiden ; (tilkom-
mende, (hun valgte) vort Hus til fremtidigt
O^holåsstQå. Blich.(1905-07).L488. Er der
ingen Thronfølger, vælger den forenede
Rigsdag en Konge og fastsætter den frem-
tidige Arvefølge. Grundl.(1849).§15. Tops.

11.153.
II

som adv.: for ell. i fremtiden.

Dersom jeg ved dette Raad meente at

skulle belære Slægten om, hvad den frem-
tidigen har at gjøre, maatte jeg rigtignok
siges . . at komme bagefter. Kierk.XiV.
330. Det var . . en ganske fornuftig Mel-
lemvej, som Øvrigheden i Helsingør Aar
1676 befalede fremtidigt fulgt dér i Byen.
TroelsL.XL139. En Månedstid efter Bryl-
lupet lod K. sin Seng flytte ind i den inie

Stue bag Kontoret, og dær sov han frem-
tidig. i2ørd.JirjE^,i 5. (sL) foreløbig; indtil vi-

dere. Tops. IL 495. Fremtids-, i ssgr.

['frBmti(-')3s-; nu sjældnere 'fremtis- (jf.

Jesp.MFon.H71)] (især GJ; a/""Fremtid I.2

(jf. fremtids u. Fremtid I.2J; som eksempler
paa de mange ssgr. (især alm. fra midten

af 19. aarh.) kan anføres: Nu fik han først

Øinene op for sit Kald, og dermed laa

ogsaa hans Fremtidsbane afstukket for

ham. Holst.IV.169. *Hvert Fremtidshaab i

Vuggen strax aflives (af kritikken). PalM.
IV.118. Giftermaal og Forlovelser ogFrem-
tidsplaner.J5ø^Æ.J7J.9. naar han skulde være
lykkelig, maatte han . . svælge i Fremtids-

syner. iScftand.2T.IJ.50. „Corsaren" kunde
næsten tilintetgøre en Mands Fremtids-
udsigter, brandes.!/. 379. -dag, en. (mt^
næppe br.) i flt: kommende dage ell. tider.

Bein.(Bahb.LB.IL242). *hvis i Fremtids-
dage

I
Dig Længsel een Gang lokker her

tilbage.Pa/M.III.^i9. -maal, et. (fjernt)
maal, som man stræber efter. *forkynd, o
Danmark,

|
Mig dit Fremtidsmaal. PaZM,

10 VIII.158. *(den) Slægt,
|
der har dit Ry

i Varetægt,
|
den Slægt, hvis Fødder staa

paa FremtidsmaaletsVej . Gjel.Bø.l33.-mu-
sik, en. {som overs, af ty. zukunftsmusik

;

iron.) opr. brugt som betegnelse for Wagners
musik. HCAnd.IV.410. Arlaud.359. \\ især

overf., om tanker ell. planer, hvis virkelig-

gørelse er fjern ell. lidet sandsynlig, han la-

der det staa hen, om dette nu ogsaa er
Lovens sande Mening . . eller om det er

20 Fremtidsmusik, som skal spilles af en an-
den Slags Dommere end de nuværende.
Eørup.III.314. Hvordan det socialistiske

Samfund vil udforme sig, bliver da kun
„Fremtidsmusik" ; man kan naa til Gisnin-
ger, der har større eUer mindre Sandsyn-
ghed for sig, men ikke til nogen Vished..

GBang.S.63. jf. (spøg.) : Denne unge Mand
(0: en socialist) var som alle Fremtids-
musikere fremfor Alt overtydet om sin

30 fuldkomne Ædruelighed i Opfattelsen af

det Tilkommende.Brandes.XI.249. \ -old,
en. d. s. s. Fremtid 1.2. *den faldne Qvinde-
slægt

I

alt truer Fremtidsold med værre
Kuld. .FGMW6.II.i97. -stat, en. {som overs,

af ty. zukunftsstaat ; iron.) Ideen om den
socialistiske Fremtidsstat, med sin gen-
nemførte Lighed. JakKnu.LF.16.
frem-tindre, v. [4] [-(ten'dra] {æ^iyd.

d. s. (Bording.1.43); poet., sj.) fremskinne;
40 fremstraale. "Dagen . . |

Igiennem den
Aabning, han hugger, fremtindrer. Pram.
Stærk. 170. 'Fra rene Sommerhimmel

|

Snart her og snart hist
|
En lille, stille

Stjerne |
Fremtindred som en Gnist. Winth.

HF.214.
II

overf *Mod og Tillid fremtin-
dred af Øiet. Trojel.II.113. den indtagende
Yndighed, som fremtindrede saa fortryl-

lende i Jomfruen. Tauber.Dagb.62. -tog^,

et. [3] (jf. -toge; sj.) om (en hærs) frem-
50 rykning (mods. Tilbagetogj. Blich.II.509.

Allen.1.169. -tOffe, v. [3] [-itå-'qa] vbs.jf.

-tog. {efter sv. framtåga, tåga fram, jf. ty.-

hervorziehen; sj^ om hær: drage ell. rykke

frem. De fremtogende germaniske Stam-
mers B,-Åzheå. Molb.(MO.). I. O -tone, v.

[-ito'na] vbs. -ing (s. d.). {dannet ca. 1850
efter 1. Fremtoning ;

j/". I. fortone; 1. br.) om
ting: fremtræde, vise sig paa en vis maade

(jf. I. fortone I.1 og 3.i;. en heel Række
60 Vogne saae vi, de fremtonede paa det

hvide Sand og mod den blaa Horizont
meer end dobbelt saa store. HCAnd.XII.
84. i en Aabning meUem to mægtige Linde
fremtonede i lang Frastand Byens brun-
røde KirketBiaxjx.Schand.TF.I.We. || overf,

om noget abstr. hiin mærkværdige Paastand,.
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der allerede for flere Aar tilbage frem-
tonede. Mart.Forsv^. For de Drømmendes
og Stræbendes Øjne fremtonede det mo-
derne Ideal. Bratide8.VI^69. II. •tone, r.

[4] [-ito'na] vbs. -ing (s. d.). (sj., nu næppe
hr.) 1) ^ intr.; om tone: begynde at lyde;

blive ansat ell. intoneret, disse (stemmens)
forskjellige Maader at fremtone paa, ere
. . tydelige for YAiihveT.JMaUing.Elementær
Musiklcere.(1863)J. 2) trans.; m. h. t. tone, lo

sang: lade tone frem; synge. En Dag .

.

fremtonede hun Theklas Sang.Blich.IV.
275. I. O -tonins, en. [-ito'nen] flt. -er.

Sforeslaaet af Goldsclimidt 1849 (se Goldschm.
JSM.V.143) som gengivelse af Fænomen og

ty. erscheinung ved tilknytning til tone, vise

sig, og Fortoning; jf. I. -tone) 1) (nu 1. br.;

jf. L -tone^ som vbs. : det at vise sig, komme
til syne; ogs.: maade, hvorpaa noget viser sig

ell. frenitræder (ofte m. overgang til bet. 2). »
En Revolution er kun en pludselig og stor

Fremtoning af den Nemesis, der stifle og
ubemærket sysler hver Dag og i aUe For-
hold. Goldschm.V.146. Af og til skimtedes
. . Ministerens anséUge Skikkelse inde i

det Allerhelligste, men Fremtoningen va-
rede kun et Par Sekunder, thi Budet
skyndte sig bestandig med at lukke Dø-
ren. Schana.AE. 6. den, der attraaede at

lære Menneskeheden at kjende i dens for- io

skjellige Fremtoninger, fandt nok af In-

teTesseJS€ott.BobRoy^oversJ.884).35. 2) kon-
kr. : hvad der viser sig, kommer tU syne. 2.1)

(nu næppe saa alm. som Foreteelse, Fæno-
men^l i alm. : hvad der gennem sanserne (især:

ved iagttagelse) kommer til ens bevidsthed

(og stærkt paakalder ens opmærksomhed);
foreteelse (1); fænomen, nu var han for me-
get kuet til aand- os sjælfuldt at ville følge
Verdens ledende Kræfter . . baade i mo- 4o

ralske og fysiske Fremtoninger. Goldschm.
V.493. Mange Fremtoninger i Træernes
Liv og indbyrdes Forhold, som hidtil have
været upaaagtede, fremtræde saa tydelig,
at de ei kunne oversees. CVaupell.S.5. Kra-
tere, som udstøde Dyndmasser og Svovl-
dampe, høre ogsaa til Islands vulkan-
ske Fremtoningei.IngvBond. Jorden rundt.
(1891).45. 2.2) (nu oftest lidt spøg.) om per-
son; iscer i forb. m. adj., der angiver ved so
hvilke egenskaber den paagældende tiltrækker

sig opmærksomhed, (m. overgang til bet. 2.1

:

Tidens nyeste „Fremtoning" — det er jo
saaledes, at De oversætter Phænomen —
Clara Raphael. Goldschm.NSTJ.VI.125). et
ganske eiendommeligt Naturbam maa jeg
have været, en ganske egen Aabenba-
relse, for ikke at sige „Fremtoning". HC
And.XI.42. Den bevidste Hensigt (var) at

udslette Indtrykket af sin (o : Søren Kierke- 60
gaards) Betydning ved at forvandle sig
til en ganske dagligdags Fremtoning.^ran-
desJI.380. (han) tSiåt (sammen). Trækkene
var fuldstændig slappe, askegraa . . Der
var noget uddødt over den hele Fremto-
ning. Bang.HS.^367. (hans) næsten geniale

Dygtighed . . gjorde ham til en højst fængs-
lende Fremtoning i (hendes) Øjne. Reumert.
S0.53. en uhyggelig Fremtoning med Nat-
kappe paa lufiede op. Hjemmet.1912.1027.
spJ. j/. n. -tone: jeg var ikke forberedt
på at træffe en fremtoning som Dem her.— Elin kom pludselig til at le: En frem-
toning 1 — Na ja, undskyld, men De to-

nede frem ; De kom som en fin Ulle tone,
en sølvilokke. HJortø.Æ.86. II. -toning:«
en, [-ito'neii] (sj.) J" vbs. til U. -tone 1

:

intonation; ansættelse af en tone. JMallxng.
ElementærMusiklære. (1863). 2. -toning^s-
?>ræg, et (til I. -toning 1 ell. 2.1 ; bwl.)
et udviklede individs, af dets specieUe ud-

viklingskaar betingede, ejendommelige præg
elL beskaffenhed (mods. Anlægspræg); fæno-
type. Sal.UlJ.81. t -trin, et. vbs. ttl -trine.

i) det at træde frem % om en skuespillers

første optræden, det (kunde) vel og inter-
essere den unge . . Kunstnerinde, at den
Yngling, der i hendes første Fremtrin
havde talt saa varmt hendes Sag . . endnu
eengang hende angaaende skulde komme
^OTåe.BxihbÆ.II.266. \\ overf.: fremskridt;
fremgang. Natur-Læren tæller sine Frem-
trin og Skridt, saavel i at rydde . . forud-
fattede Meninger af Veyen, som i at op-
dage nye Paafund. KSelskSkrJXJ47. VSO.
2) underafdeling af teaterstykke; optrin;

scene. vAph.(1759,1764). jf.: Vi kand ikke
oversee den heele Comedie (o: alt det, der
sker paa r>erdens skueplads). Vi befinde os
i et lidet Fremtrin, eller Scene deraf.

EUsch.PhilAnmJ. O -trine, v. [8, 4] [-|tri-'-

nal (f -trinne. LTid.l725.815). vbs. -eisc

(TauberJ)agb.63), jf. -trin. {ænyd. d. s.; nu
sj.) d. s. s. -træde (1). 'Den gyldne Phæbe da
til Hevn og Straf fremtrinner, | Og dette
syndigt Sted med Klarhed overskinner.
Holb.Metam.75. 'Den høie Dør sig aabned,
Kong Volmer fremtreen. Hauch. II. 219.
•Der er hun (o: Jomfru Vaar) jol fra sit

Closett
I
Hun sagtelig fremtriner. Winth.

1.258. jf.: 'Han grunder paa Cap'tainens
Ord . .

I
Og Billeder i broget Tal | For

Tankerne vcevatrme. HolstJY.22. (sj.) m.
indholds-obj. : (han) fremtren to smaa Skridt.

Blich.(1905-07)JI.268. O -tryUe, v. [4]

[-itryl'a] vbs. (1. br.) -else (Saaby.''), frem-
bringe ell. fremkalde ved trolddom eU. paa
overnaturlig maade; næsten kun i overf. anv.

Penge selv formaae ikke at fremtrylle saa

overordentlige Særsyn. Bagges.(MO.). Ma-
demoiseUe havde fremtryllet et aldeles

moderne Stykke Rokoko i sin Slotsfløj,

hvor ellers Alt var i . . italiensk Renais-
sance.Schand.IF.182. Ved den levende
Fortælling fremtryller jeg en Verden for

Børnene, og derved bliver jeg foreløbig

en Slags Skaber for åem.JakKnuXTJ.220.
I. -træde, et. [-|træ'3a] (l.br., især hos

sprogrensere) vbs. til H. fremtræde; til IL
fremtræde 1.2, om skuespiilers optræden:
Bahb.EJVJ244. \\ til H. fremtræde 1j: op-

træden; maade at optræde paa. Fromhed og

82*



1303 fremtræde Fremtrsedelse 1804

bramfri Fremtræde. OVaupelLOriffenfeldJ.
(1880).70.

II. G) fremtræde, v. [ifrBm|træ-'99]|)rÆ<.

•traadte ell. (poet., arkais.f -traaiåt (Oehl.A.

311); paH. -traadt ell. f -trædct (OGuldb.
(BaKb.LB.1.81)). vbs. -else (s. d.) ell. -en (se

især bet. 1.8^, jf. I. Fremtræde, (ænyd. glda.

fremtræde, -traade; af frem 4; j/. ty. (her-)

vortreten)

1) komme frem; komme til syne. 1.1)

/»u 1. br.) i egl. bet. *Fra Graven see vi ham
iremtræde (JBamus. Fsalmer. III. (1783).
104: frem at trædej,

| Den Jesus, som
korsfæstet var. SalmHus.232.1. *Kort efter

Sønnens Fødsel huld fremtraade
|
For

Abraham i Drømme Gabriel. Oehl.A.311.
Taarerne fremtraadte i hendes Øine, Jw^'.

LB.IV.152. *i Maaneskinnet . . |
Fremtræ-

der der en Herre saa stolt, Winth.D.245.

II
w. overgang til bet. 1.2 : *Jeg (o: Thalia)

som med oprakt Hals kom frem i bun-
ted Klæder,

|
Med nedtrykt Hoved nu i

Sørge-Dragt fremtræder. Holb.Ligbeg.5sc. I

det Øieblik hun fremtræder (paa scenen),

er hun pludselig voxen. Hetb. Poet 11.57.

jf.: Ingen af Personalet maa fremtræde
paa Publicums Opfordring (o: lade sig frem-
kalde). sa.Pros.Vl.225. 1.2) om offentlig
optræden.l denne store Mands (Miltiadis)

Sted er fremtrædet en anden, der, lige-

som han, skal redde Fædrenelandet, og
det endnu af en større Fare, Themistocles,
mener jeg. 0Guldb.(Rahb.LB.I.81). Bran-
des' egentlige „Fremtræden" finder jo

først Sted i 1871. JakKnu.LF.64. Johannes
(havde) forud for (Jesu) Fremtræden (1819:
Fremtrædelse; Chr.Vi afvig.) .. prædiket
Omvendelses-Daab for hele Israels Folk.
ApO. 13. 24(1907). ||

(nu 1. br.) især om
skuespillere olgn. Anton skulde fremtræde
første Gang i den store bebudede Con-
cert. Ing.LB.III.103. Hvilken Salighed, om
jeg engang kan komme til at fremtræde
i den velsignede Rolle. Gylb.X.28. \\ billedl.

Et nyt originalt . . Lystspils Fremtræden
paa den danske Scene er et . . sjeldent

. . S,jn.Heib.Pros.IV.125. 1.3) forholde sig
ell. optræde paa en vis maade; især som
vbs.: Fremtræden, om maade at være ell.

opføre sig paa; (ydre) væsen ell. optræ-
den, min personlige Fremtræden . . var
forlegen nok. Mynst.Levnet.36. Hun elsker
Dig; ikke dit Aasyn, ikke din Persons ud-
vortes Fremtræden, ikke din udødelige
. . Aand. Winth.VIII.215. stor Verdenser-
faring og Sikkerhed i Fremtræden. Const.

GH.4.
Il

uegl.; m. nærmere bestemmelse, der

angiver, i hvilken egenskab ell. paa hvilken

maade en person optræder. *du skulde da
fremtræde

|
Med ædel Ret til Livets bedste

KsL&r. Pram.(Rahb.LB.II.231). (han) fandt
sig selv ikke dygtig til at fremtræde som
Hærfører paa Toget. Molb.DH.II.lOO. de
mindre Begavede, der med Kjækhed frem-
træde. Hauch.II.lOl. 1.4) især m. tings-subj.:

ytre ell. vise sig paa en vis maade som

følge af sine egenskaber olgn. andre fæno-
mener, hvor det samme forhold fremtræ-
der. VilhThoms.Afh.II.21. jf: Verden (er)
kun en Fremtræden, en Udvikling af det
guddommelige Yæsen. Myn8t.Betr.I.70.

||

m. nærmere bestemmelse (især præp.-led, (sj.)

præd.), der angiver, i hvilken skikkelse ell.

form noget optræder. Andre Steder er Bar-
net lidt mere voxet til og fremtræder da

io nøgent. JLange.MF. 24. alle Individer af
en ren Linie (vil ingenlunde) være person-
lig ens beskafne; de vil ofte fremtræde
med indbyrdes store Forskelligheder, alt

efter de Kaar, hvorunder de udviklede
sig. SaUII.181. Disse Rum (i Nyborg slot)

fremtræder nu — efter Restaureringen —
for største Delen i deres oprindelige Skik-
kelse. Trap.*IV.630. Kirken er . . restau-
reret saaledes, at den fremtræder som en

jo gotisk Kirke med stærkt moderne Tilsnit.

smst.684. bogen fremtræder i en elegant
udstyrelse

i

2) (jf. bet. 8.1j om ting: hæve sig op over
ell. rage frem fra noget andet; kun uegl:
vise sig paa ell. mod en vis baggrund olgn.

•Fjeldet veeg med Mørkets Slør,
|
Fjernt

en Kyst han saae fremtræde. PaiJ/.IJJ.
267. S&B.

3) part. fremtrædende som adj. 3.i) især

30 om legemsdele : som træder længere frem,
ligger længere fremme; fremspringende;
fremstaaende. (orangutangens ansigt) er
meget fremtrædende, navnlig staar Kjæ-
berne langt ud. BMøll.DyL.I.14. de frem-
trædende Aarer i hans høje Pande. Gyr
Lemche.K.87. Oprindelig har (kirken) været
uden noget i det Ydre fremtrædende Kor.
Trap.*IV.651. 3.2) som falder i øjnene, til-

trækker sig opmærksomheden stærkt; domi-
40 nerende; fremragende; iøjnefaldende.

en fremtrædende Begivenhed. Zier/c. FIJ.
192. fremtrædende Stemmer (o: solostem-

mer).S&B. Det var Meningen at skaffe
(maleriet) en fremtrædende Plads i den
nye Rigsdagsbygning. Pon<.Di2.F.5. || om
person: fremstaaende; fremragende, de
fremtrædende danske Digtere fra Oehlen-
schlåger til Chr. Winther. Schand.AE. 29.

en ai vore fremtrædende Politikere (C.

50 Berg). Bosendal.D.II.236. (nedsæt.) som sø-

ger at trænge sig frem, gøre sig bemærket.

den lunefulde og fremtrædende General-
oberst for Dragonerne. Schand.IF.17. S&B.
O Frem-trædelse, en. [-|træ-'9als8]

flt. -r. (1. br.) vbs. til II. fremtræde; spec:

1) til II. fremtræde l.i. BUch.III.154. man
føler ved hendes Fremtrædelse paa Sce-

nen, at den hellige Drik rækkes os i et

reent Kar. HCAnd.XII.59. 2) til fremtræde
60 1.2. I samme Brev, var det og, det mær-

kelige Sted stod, hvormed jeg .. kom til

at giøre min første Fremtrædelse, som
politisk Sandsiger, da Pram lod det . .

aftrykke i Minervas historiske Artikel.

Rahb.E.III.233. Ap G.13.24(se u. II.fremtræ-

de l.'i).\\om8kuespillereolgn. (skuespillerinden)
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foreslog ham, at tilstaae hende Halvdelen
af Indtægterne ved anden og tredie Frem-
trædelse, da hun i Alt vilde spille fire

Gange. Bahb.EJII.250. \\ biUedl, om pu-
blikation af skuespil, bog olgn. (skuespillets)

Fremtrædelse paa Scenen og PubUcation
ved FTessen.Heib.ProsJ V.169. ECAnd.XII.
45. 3) til fremtræde 1.4: det at noget ytrer

ell. viser sig, ell. maade, paa hvilken noget
ytrer eU. viser sig som følge af mie egen-
skaber; fremtoning (1.1). Her have vi Socra-
tes, det vil sige, herved ere vi anviste,
hvor vi skal søge Begrebet i dets hi-

storiske Fremtrædelse. jri«rfc.iZ7J.5i8,
||

især mere koyxkr. : foreteelse ; fremtoning (I.2.i)

;

forhold (II.2.1). den, der . . ved betydnings-
fulde Fremtrædelser i Nutidens Liv føler
Drift til at see hen til Nutidens Forud-
sætninger. Jtfady. 0.5. Årsagerne til denne
beklagelige fremtrædelse (o: hyppige til-

fælde af løsgængeri) er uden tvivl af me-
get forskeUig art. FDyrlund.TN.212. D&H.
(9 -trædelses-form, en. (l.br.) til -træ-
deise 3: ytringsform. Kierk.XIII.54. Saa
naturlig Bevægelsen (o: den flamske) er i

sin første Grund, saa kan det dog ikke
negtes, at den ret ofte i sin Fremtrædel-
sesform synes noget knnstig. Brandes.XI.
229. II (sj.) mere konkr. : foreteelse; fæno-
men. Rørelser som Grundtvigianismen og
den indre Mission, hvilke han . . misbil-
ligede som forkastelige Ensidigheder og
smagløse Fremtrædelsesformer.ScAand.AÉ/'.
55. -træden, en. se u. II. fremtræde (især
bet. Ij^. -træden-bed, en. ('a/' fremtræ-
dende (se u. II.fremtræde ^) ; sj.) det at trænge
sig frem; lyst til at gøre sig gældende; paa-
gaaenhed. Berg vil være der; med sin
enorme Fremtrædenhed vil han ikke sky
det umuligste, han vil byde den franske
Gesandts Hustru op til Sekstur. Børuj?.!.
54. -træk, et. vbs. tU -trække; isa^
om anordning ved en maskine, hvorved no-
get (især: et arbejdsstykke) bevæges frem og
trækkes bort efter behandlingen. Man kan
(ved hakkelsekniven) anvende vedvarende
Fremtræk (af hakkelsen), der besørges af
et eller to Par YalseT.LandmB.fi. 130.
Mærkemaskine til Stempling af . . Pak-
kasser, med automatisk Fremtræk. ^eri
Tid.'Vil922.M.16.8p.2. O -trække, v.

[4] vbs. -ning, jf. -træk. {ænyd. d. s.) drage
frem ell. ud med anvendelse af en vis kraft;
trække frem. Efterat man længe havde
støvet efter hende, blev hun omsider
funden og fremtrokken. HolbMeltind.I.313.
imidlertid (var) de to . . Jægeres Heste
fremtrukne. Ing. EE.I.61. GyrLemche.VK.
93. spec. (med.) som vbs., om fødselsopera-
tion, hvorved fosteret trækkes frem med hæn-
derne elltang: Sal.^VIII.922.\\ billedl. ell.

overf. Medrette bør man være Theater-
Directionen taknemmelig for at have frem-
trukket et gammelt Mesterværk af dets
altfor lange Jiv]le. Heib.Pros.VII.85. (det

var) blevet mig naturligt at holde min

Person tilbage, og jeg følte mig ube-
hagelig berørt . . ved saaledes at see den
blive fremtrukken. ScAac/c.58i. (nu næppe
br.) drage frem, hiælpe frem paa bekostning

af andre (jf. foretrække 2). VSO. MO.
GJ -trænge, v. [3, 4] [-itrBi^'a] -te ell.

t -de (LTid.1733.783. Grundtv.Bjow.85).
{ænyd. d. s., fsv. framthrångia) 1) intr.: bane
sig vej frem paa en voldsom maade; trænge

10 frem. (oftest som vbs. ell. i præs. part.). *Den
vilde Støi nu lyder ikke længer. | Den
store Sværm fremtrænger ei i Støvet. Oehl.
DigU.(1803).292. *Sorg (skal) dem times
før, end Duun fremtrænger

| Paa Kinden
af det Barn, som nu bli'er vugget. CK
Molb.DanteJI.166. den danske Hærs seier-
rige Fremtrængen. Lehm. IS. 46. 2) (nu
næppe br.) trans.: bevæge frem ved stød,

puf olgn. Han blev fremtrængt af Mæng-
20 den. VSO. MO. 3) (nu 1. br.) refl. : d. s. s.

bet. 1. Sprekker og Aabninger, af hvilke
den stinkende Damp sig fremtrængde.
LTid.1733.783. •myfrende fremtrængde

|

Sig Flokken aandeløs. Grundtv.Bjow.85.
hemmelighedsfulde Ord fremtrængte sig
uvilkaarlig paa hans Læber. HauchJI.226.
II overf. han (var) alt for beskeden til at
fremtrænge sig, hvor Pligt ei henkald-
te ham. BahbjSandsigJ296. Middelmaadig-

30 heden er farligere end det Sletteste.

Den er . . næsviis, sig fremtrængende;
den vækker gierne Opsigt. WinthJX.99.
-tore, V. [3] [-itu'ra] vbs. f -eisc (vAph.
(1759)), jf. I.-tnrende. (^Wa.fræmthure (Dy-
rerim.64); jf. ture) 1) handle eU. optræde
paa samme maade, som man er begyndt;
fortsætte (med en vis handling eU. optræ-
den) ell. holde fast (ved en engang t<igen

bestemmelse olgn.); især om udholdende,
40 haardnakket vedbliven med ell. fastholden

af noget, oftest noget urigtigt eU. moralsk
forkasteligt; næsten kun i forb. m. præp. i

(nu oftest styrende et abstr. subst.) ell. med
(nu oftest styrende vbs. eU. inf.) ell. fyed
(EolbÆp.V.3). Da Kong Christian IL var
kommen til Norge igien . . fremturede
Eske Bilde udi sin Troeskab mod Kong
Yxiåeriik.nolb. Berg. 144. nidkiere Lands-
mænd (bør) understøttes for at fremture

50 i deres ?edleFoTet2igenåeJSneed.VIII.501.
Skulde nogle af Almuen . . fremture i at

forstyrre den offentlige Roelighed (skal de

8traffes).Bek.(Evariudg.).^y9l795. Hvad skal

jeg gjøre ved Drengen? Hvormed skal

jeg forsvare for Gud, hvis han fremturer,
som han har hegyndt.GoldschmJJ48. Ved-
blev nogen, skønt bandsat, at fremture i

sin Synd, skulde Præst og Kirkeværger
give den verdslige Øvrighed det tilkende.

60 TroelsL.VI.69. (de optrædende) udfører „I>yh
Knæbøjning med Hælhævning og Arm-
strækning opad" . . De fremturer hermed
til Digtets Slutning. FrNygaard.0.113. vi
frygter for, at det skal gaa ham galt, hvis
han fremturer, som han er begyndt.A^'ans.

FRJ.37. (sj.) ipass.: hvis dermed fremtures
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(o: at alle vil skrive, men ingen læse), ville

der omsider blive fleere Autores end Men-
nesker. Hoife.Eip.IJr. 37. t styrende en inf.

uden tilknytning ved præp. : (privatpersoner)

klager af puur Interesse . . fordi de ikke
meere maa fremture at berige sig paa det

femeene Bestes Bekostning. sa./Sa»n<.30.
||

refl. Erfarenhed viiser, at (gamle mænd)
belees . . naar de fremture sig udi Forret-
ninger, og søge at paatage sig Byrder,
som deres gamle Skuldre ikke meer kand
hære.sa.Ep.V.213.

||
(nu næppe br,) part.

fremturende (f fremturendes. Slange.
ChrIV.1324) somadj.(ogadv.: Moth.T228).
1. som præd. i forb. m. i. (de) blive frem-
turende i deris skammelige og forargelige
Levnet. DL.6—13—25. omendskiønt Kej-
seren formanede dem at staae fra saadant
Foretagende, vare de dog fremturende i

deres Forsætt. Holb.DH.II.700. Slange.Chr
IV.186. 2. attrib.; om person: som haard-
nakket vedbliver med ell. holder fast ved noget
urigtigt ell. forkasteligt; forhærdet; forstok-

ket, andre blive deelagtig i andres Syn-
der ved . . med Venskab at omgaaes med
fremturende Syndere. Hersl.TTJI.507. om
handling, forsæt olgn. : som vidner om, beror

paa udholdenhed, vedholdenhed ell. (især)

hxiardnakkethed, stædighed, (spaniemes)frem-
turende Ohstination. LTid.1727.244. (jeg)

som har saaledes levet i en idelig Synde-
Stand, og havde, ved en fremturende Ugu-
delighed, giordt mig selv velskikket til

at befordre Laster.PamcZa.JJJ.i43. Gud (vil)

see hen til hans fremturende Bestræbelse
for at blive bedre. Birckner.Il.233. 2) (sj.)

optræde ell. handle paa en vis (nærmere an-
givet) maade; fare frem; gaa frem.*M.nnå-
kristne vel i Last og Skam

|
Fremture tit

med List og Bram,
|
Men Herren kender

sine.SalmHj.329.6. dette Familiemenneske
maa (bekende), at han engang som ung
har begæret en andens Viv og fremturet
i SynåyVed.BB.99. I. f -turende, subst.

(afl. af -ture 1) d. s. s. -turenhed. vAph.
(1759). II. -tnrende, part.adj. se w. -ture
1. t -tnren-hed, en. (o^.a/" IL -turende)
det at vedblive med ell. holde fast ved noget,

isa^ paa en halsstarrig og forstokket maade
(især i forb. m. i). Moth.T228. Holb.DH.
III.464d. der af sees, at saadanne Syndere
ikke forbedres af Helvedes Straf, hvorfor
og Gud evigen straffer dem for slig deres
Fremturenhed i det Onåe. LTid.1741.587.
vores Fremturenhed i det vi eengang have
foresat os, synes saa naturlig og eenfol-
dig.Biehl.(Skuesp.IV.393). Den Fremturen-
hed havde jeg aldrig ventet af ham.VSO.
O -tvinge, v. [-jtveri'a] vbs. -else (Lassen.
A0.778). 1) [3] (sj.) faa til at bevæge sig

fremad ved tvang; drive frem. *Igiennem
høye Snee han matte Hest fremtvinger.
Bein.I.lO. 2) [4] især m. abstr. obj. : søge at

opnaa noget ell. sætte noget igennem ved tvangs-

foranstaltninger; frembringe ell. fremkalde
ved tvang. "Har jeg ikke seiret før . . og

fremtvunget Roligheden?OeM.-EA.53i.*Her
Intet lader sig fremtvinge,

|
I Stilhed vir-

ker her Guds Aandl Grundtv.SS.I.291. For-
dringshaveren . . kan fremtvinge . . Plig-
tens Opfyldelse. Lassen. AO. 778.

||
part.

fremtvungen som adj., om udtalelse, op-
træden olgn. : som man frembringer ell. frem-
kommer med uden at mene det; tvungen. En
fremtvungen Dyd er kun en formummet

10 hast. Faye.LitArb.II.48. Det Ja (o: ved viel-

sen) er itierlighedens Røst, ikke fremtvun-
get, men frivilligt. Mynst.Præd.(1829).9. et

fremtvunget humoristisk Smil. Schand.AE.
61. -tælle, V. [4] [-itæl'a] {vist kun hos

Grundtv.; e/"<er oWn. telja fram, opregne, jf.
oldn. framtal, tælling; arkais.) opregne; frem-
sige; fortælle. *En anden, som er snUd i

Maal,
I
De mange fagre Sagn fremtæUer.

GrMndi!v.PS.JJ.78.*Lovenejegedervilfrem-
20 tdd\\e.sa.0ptr.II.48. -tej, et. [l.i] den forreste

del af noget (jf. Fortøj}; (jy.) om bringe og

forben paa en hest. Feilb.
jj

(nu næppe br.)

forstilling til en plov. HJDahl. Cirkulærer
om Landbrugsredskaber.^^hl769. -Tandre,
V. [3] [-ivan'dra] vbs. -ing (Moth.F355. Bag-
ges.L.I.315). (ænyd. d. s.; især poet, nu sj.)

bevæge sig fremad i gang; vandre frem. *du
forlader ej | Den, som fremvandre tør paa
Lysets Yej. Rein.ND.179. *Med ham frem-

30 vandrer stille tillidsfuld
| hiint Par, i Dø-

den troe som troe i Livet. Foersom.D.I.40.

II
(sj.) m. indholds-obj. lad os . . forenede

fremvandre vor Bane. Rahb.Tilsk.1793.702.

t -Taren-bed, en. [3.4] (jf. ænyd. frem-
uarende, vedvarende, varende længe, samt
glda. framwarelse, udholdenhed; snil. fort-

varende) vedbliven; vedvaren. Et Væsens
Evighed fatter i sig saavel Begrebet om
en Tilværelse uden Begyndelse, som og

40 om en Fremvarenhed uden Ende. JSneed.
111.100. -vej, en. [3.3] (sj.) vej, der fører

hen til et maal; udvej (mods. Tilbagevej j.

ZakNiels.Minder.il. 174. overf: man kan
ikke gå på ad fremvejen, samtidig med at

man traver om i en ørkesløs rundgang.-F/Sa-
dolin.Sjælsrøgt.(1910).33. -viis, adj. [3] (efter

oldn. framviss; arkais., sj.) fremsynet; forud-
seende. MO.*Yær ogsaa fremvis ; ofte vendes
Lykken om.ChristensenSchmidt.Euripides.IL

50 (overs.l875).15. (nornernes) fræmvise ånd
kommer over hende.FrHamm.Nordens æld-

ste digt.(1876).20. -vinke, v. [4] [-iveii*-

ga] (højtid.; nu næppe br.) kalde frem ved

et vink; især overf.: fremkalde; frembringe.

Horreb.(Bahb.LB.L584). (fædrelandskærlig-

hed) giør den Svage stærk . . den frem-
vinker Helteskarer som af Jorden, og ska-

ber Hielpemidler, hvor ingen vare.Engelst.

(smst.454). *Fliid . . |
Fremvinkes af den

60 Sikkerhed, |
Som Freden ene giver. Storm.

D.(1832).164. O -virke, v. [4] vbs. -ning

(MO. Brandes.VIII.82). «vAph.(1764)\
1) frembringe ved en vis virksomhed, l.i)

(nu sj.) m. konkr. obj. : fremstille (4) ; skabe.

I Hoilænderiet fremvirkes Oste, i Sukker-
raffinaderiet Candis og Topsukker. P£
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Mull?oo9. MO. Jf. (spøg.): Gysse sidder
stille under Boraet og agerer fraværende,
efterat have fremvirket det, der giver Sel-
skabet Mistanke til hverandre indbyrdes.
FritzJurg.(NBøghJ'J.2S).

|| (»j.) uegl. Nu
galdt det om at . . fremvirke det nye
Rige (o: Norge efter 1814) økonomisk og
materielt. PAJtosenb.BB. 14. \J2) m. abstr.

obj.: fremkalde; tilvejebringe. Den Danske
Fæstebondes Kaar . . trængde til Forbed-
ringer . . Det vidste Rothe; det havde han
længe følt; længe bestræbt sig for at frem-
virke. JKierulf.(Bahb.LB. II. 73). Overbe-
viisning kan ikke fremvirkes ved Tvangs-
love. Æirc/cnerJ". i 77. en fuldkommen be-
vidstløs Tilstand, som sandsynligvis var
fremvirket ved Brugen af et bedøvende
Middel. Hauch.IV.359. intet Middel er for-

sømt til at fremvirke Stemning (o: i „Stor-
men"). Brandes.IX.242. Eøffd.DF.182. 2)

(1. br.) m.tings-subj.: være ell. blive aarsag
Hl; bevirke (2); volde. Hvorvidt den frem-
skridende Cultur og Lyst til at afpasse
Regieringsformen efter andre Landes Skik
og Brug heri vil fremvirke en Forandring,
vU Tiden vise. StBille.Gal.III.31. De Love,
der styrer Menneskelivet, er saa faste som
de, der styrer Naturen, og fremvirker
samme 'EasloTraigheå. Branae8.XI.426. Q)

-vise, v. [4] [-,vi-'s8] -te ell. f -ede (Holb.
DNB.200. 8a.Eh.Ll03). vbs. -ning (Slange.
ChrIV.1115. VSO. MO.) ell. f -else (Moth.
V223). {ænyd. d. s.) I) bringe ell. komme
med noget, for at nogen kan se det; stille,

sætte frem til beskuelse; vise frem; forevise.

strax hannem Dommen med Kongens Segl
under fremvisisJ)iJ—-24

—

41. (han)bem-
viste de Gienstande, han havde indsamlet
paa (sine)YandringeT.Myn8t.Brøndst.8. der
opkom i Christenheden en Classe af Christ-
ne, som er saa mærkværdig, at den kunde
fremvises for Tenge.Kierk.XII.231. nu
blev der en Fremvisen af aUe Værelsets
Herligheder. Z)racAm.PF.65. Lov om Af-
gift j3 offentlige Forestillinger og Frem-
visninger. Z^rA>Ji^"/6i9ii.

||
(l.br.) uegl.,

m. h. t. egenskaber olgn. : være % besiddelse af.
vi kunde ingen Dyds Tegn fremvise. Fisrf.

5.14. *en forunderlig Bestandighed, |
Hvis

Lige Helten selv fra Uz (o: Job) fremviiser
ikke. BaggesJ.5o.

|| (1. br.) m. tings-subj.

See ikke til vinen, naar den er rød; naar
den fremviser sin farve i beggeret, og
naar den retteligen bevæges. Ords. 23. 31
(Chr.VI). især: være forsynet ell. prydet med
(billeder olgn.); ogs. (uegl.): være præget af

,

vidne om (visse egenskaber olgn.). Det er
alletider det gamle, og dog fremviser hver
Dag nye Forandringer. Sfcues;).Il5.5. Præ-
kestolen fremviste nogle . . Træfigurer og
Munkebogstaver, som Præsten udtydede.
Blich.(1846).YII.87. Winth.HF.19o. (byen)
kan fremvise en . . fyldig Repræsentation
(af) anselige Gsiaiåe.Trap.*lV.656. 2) refl.:

fremstille sig; vise sig. 'da Forræderen frem-
viste sig,

I
Da raste den Gimie. Bagges.

UngdJI.104. Fortæppet til Skuepladsen
hæves, og der fremviser sig et yndigt
Laiiåsksih.Blich.(1846).VI.33. Jesus siger
til (den spedalske): gaa hen, fremvis dig
for Præsten, og offer en Gave. Matth.8.4
(SkatRørd.). jf.: *Alting fremviser sig, al-

ting vil væve seet EicJlI.38. O (sj.)uegl.;

i forb. m. som: vise sig at være; optræde
som. 'de, som skulde smile . . fremvise

10 sig
I
Som Bøddeler . . | Med Øxer og med

S-vøher. Bagges.NblDJ229. I. -viser, en.
[-|Vi''sar] (nu næppe br.) tU -vise 1: fore-
viser. vAph.(1764). naar en tredie Mand for-
bindes til at betale Fremviseren af Vexe-
len, (kaldes den) en trasseret Yexel.Schytte.
IB.I1.254. IL -viser, en. [3] [-,viC' sar]

t forb. frem- og bakviser, se Bakviser.
-vogn« en.[l.i] (dial.) forvogn. Moth.V229.
FSO:(„Bruges undertiden."). MO. O -vok-

20 se, v. [4] -ede; part. -et ell. (sj.) -en (Mynst.
Tale.(1839).208). vbs.jf.L-vækst (ænyd.d.s.;

jf. fremvoksen; nu 1. br.) om mennesker:
vokse til; blive større, den Gamle var flyttet

til sin . . gifte Datter . . for blandt sine
fremvoxende Børnebørn at tilbringe sine
sidste Tizge.Blich.II.623. Han var endnu
i fuldt Liv . . da hans ældste Datter frem-
voxede. Mynst.Saml. vi. | om planter: vokse
ell. gro frem; ogs.: tage til i vækst, (han skal

30 frede træerne) at de for Qvæg Uskat kand
frem'voxe.DL.3—13—22. Hvis Hvede saaes
fremspirer Hvede, og hvis Klinte saaes
fremvoxer Khnte.HoU).Ep.V.''91. (billedl.:)

sée tU . . at ikke nogen bitterheds rod,
som maatte fremvoxe (1871: skyder op^,
giør spliid, og mange skulle ved den he-
smittes. Hebr.l2.15(Chr.VI). | overf.: have
fremgang; udvikles i en vis henseende. Det
er et deiligt Barn; Gud lade det fremvoxe

40 i Dyd og Gudsfrygt. FSO. | part. frem-
voksende som adj.; spec. (efter ty.-w&ch-
send, hervorgehend; herald.) om skjoldfigur,

der med halvdelen rager frem fra skjoldets

rand, en anden figur osv. (jf. frembrydende
tt. frembryde 2a^. PBGrandjean. Heraldik.
(1919).112. -veksen, part. adj. (ogs. -vækst
m. fl.). {ænyd. fram-, fremvoxen, udviklet af
vækst, fuldvoksen, no. framvaksen; jf. no.
frumvaksen, oldn. frumvaxta, som netop er

50 blevet voksen; nu kun dial.) som knap er

fuldvoksen; halvvoksen, -voksen: vAph.
(1759). en voksen eller dog fremvækst
Terson. Bask.HT.91. || i substantivisk anv.:
ung mand; knøs. en Fremvæxe. MDL.
OrdbS. 1. O -vækst, en. {ænyd. frem-
vækst, -vokst, glda. framwæxt (GldaBib.
440)) 1) som vbs. til -vokse; om planter:
SuhmJI.71. Begreber behøve, som Plan-
ter, visse Klimater for at komme til Frem-

60 vækst. PMøll.II.369. (sj.) om mennesker: op-
vækst, hans Herkomst og Fremvext. Jffbfø.

Intr.(1728).Ij265.
\\ iscer overf.: det at noget

trives, udvikles, har fremgang, (i fortalen til

„Herodian") har (jeg) stræbet at udfinde
en særdeeles Aarsag tU Roms u-maadelige
Fremvext. Holb.Ep.V.14. Videnskabernes
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FTemvæxtJSneed.III.?. Danmarks Frem-
væxt i aandelig Magt. Ørst VI.60. Pont.FL.
307. 2) (sj.) konkr.: hvad der vokser frem;
plantevækst; afgrøde. Borrebye.TF.778. hvor
Naturen alene uden Menneskehjælp havde
sørget for den frodigste Fremvæxt. Hauch.
1.131. II. -vækst, part. adj. se -voksen.

O -væld, et. (1. br.) vbs. til -vælde. Frem-
væld af Jordfedmer.MO. jf.: de sværere
Stoffer: Klæde, Fløjl, Damask, tyk Silke

. . passede ikke ret til at falde i lette Fol-
der og tage sig ud som halvt tilfældige

Fremvæld af en indre Beklædning. TroelsL.

IV.33.
II

overf. Det er et reent Fremvæld
af Digterens Siæl. Molh.(MO.). der er frem-
væld af nye kilder i hans sind. JKøwntn^'.

G.IV1.63. O -vælde, v. [4] [-,væl'9] vbs.

jf. -væld. (især poet. ell. højtid.) om kilde,

vandløb olgn.: strømme, vælde ud ell. frem.
VSO. Naar Livets Strømme rinde alle-

vegne, er der da ingen Kilde, af hvilken
de fiemvælåe? Mynst.Betr.1.37. MO. om
iaarer olgn.: *(taareme,) som brændende

|

Nu fremvælde. Ew.1.83. en pludselig frem-
vældende Iiu\ken. Bang.HS. 17. \\ billedl.,

især om ting, der pludselig kommer til syne.

*man saae | Paa eensomt Sted fremvælde
|

En natlig Flamme h\asL.Winth.III.191. (sj.)

om øjne, der synes at ville træde helt ud af
deres huler: Svartalf . . kroget, bredbrystet,
med fremvældende Øine. Drachm.VS. 19.

Il
overf, især om tanker, følelser olgn. vore

Dages fremvældende Forlystelsessyge. iV

Blich.SL.57. 'Talen bold fremvælded
|
Af

hans mægtige "Bryst. Winth.HF.126. Jak
Knu.A.150. -vælte, v. [3, 4] [-ivæl'da] vbs.

-ning (MO.). (især poet, nu sj.). 1) trans.:

bringe (noget stort, uhaandterligt) et sted hen
ell. føre det fremad ved at trille ell. vælte det.

Moth.F355. De fremvæltede en stor Steen
for Døren. VSO. MO. m. h. t. vandmasser
olgn.: *Oprørte Hav fremvelter Bølgedyn-
ger. Praw.0.^48. Men hellige Flodgud

|

Med ustandselig Kraft fremvælter sin

Strøm. Hauch.Lyr.''2?5. 2) intr.; om vand-
masser olgn.: strømme rask ell. voldsomt frem.
En fremvæltende Strøm. Basth.GT.265.jf.:
•denne fremvæltende Stimmel (af markeds-
gæster). Blich.(1920).! V.187. CP -æske, V.

[4] vbs. -nin^. (ænyd. d. s.; nu sj.) 1) m.per-
8on-obj. : opfordre til at komme frem ell. give

møde (især ved haanende tilraab olgn.). præ-
sterne . . skyndte sig hen at see til med,
hvad der skede paa figt-skolen . . efterat

de med skudsteen vare fremeskede. 2Makk.
å.l4(Chr.VI). Fremæskning til Tvekamp.
YSO. MO.

II
i videre anv.: opfordre til at

gøre noget ell. søge at faa til noget ved haan-
lig tiltale, drillerier olgn.; udæske. Midler-
tid giorde alt dette tilsammen, men især
Heibergs vedvarende Fremæskninger, at
jeg for Alvor besluttede . . aldeles at for-

sage Skuepladsen. Rahb.E.IV.443. 2) m,
tings-obj. ; især m. h. t. dokument olgn. : for-
lange; fordre; kræve. De PrivUegier de (o:

hamborgerne) beraabte sig paa, viide de vel^

10 at da de blefve udi hans (o: Kristian IV's)
Salige Hr. Faders Tiid fremæskede, kunde
de dennem ikke fremlegge. SZan^e.C'ArZF.
442. VSO.jf: *Norgesland . ,

|
Fremæskede

Sandhed af Rettens Mand. CFrim.Poet.30.
Freske, en. ['fr^sga] I. Fresko, en

ell. t et (JBaden.FrO.). ['frBs^o] best. f.
fresken ell. (sjældnere) freskoen (Stuck.FO.

54); flt. fresker ell. (sjældnere) freskoer, {af
II. fresko ell. forkortet af Freskomaleri;

20 formen Freske, der kun bruges i bet. 2, er

laant i nyere tid fra ty. freske ell. fr. fres-

que; mal.) 1) (1. br.) det at male med vand-
farve paa vaad ell. frisk kalkgrund; det at

male al fresco; freskomaleri (1). en kæk,
simpel og afgjort Stil er Freskoen egen.
VVed.EF.169. 2) billede, maleri, ud-

ført paa den u. bet. 1 anpivne maade; ofte

ogs. om andre kalkmalerier, gamle Fres-
ker paa Væggens Kalkpuds. ThorLa.MF.

30 59. Fresker, der har været overkalkede i

lange Tider. JVJens.IM.64. (hans) Hoved-
værk som Maler er Udsmykningen af

Kejsersalen i Aachens Raadhus med en
Række YrQs\QV. EHannover.NA.lOl. Fres-
k o : JBaden.FrO. Stuck.F0.214. II. fresko,
adv. ['frBs^ol {af ital. fresco, frisk; egl. sa.

ord sow frisk; s/.) i forb. male fresko,
udføre et freskomaleri. *hvad giør Drengen
der? Han maler Fresco

|
Paa Naboens Plan-

« kevæTk.Oehl.C.129. jf.: *Kunstens fresco-
malte Billedsprog. sa.L.1.575. Fresko-
maleri, et. [II] (mal.). 1) om handlingen
ell. kunstarten. TBaden.Suppl.110. VVed.RF.
153. 2) d. s. s. Freske 2. OpfB}VIII.48.
(rejsende) studerer de store kedelige hi-

storiske Frescomalerier paa Hallens Inder-
vægge. Cavling.L.128. f -maling, en. d.

s. s. -maleri. Funke.(1801).IIL441.
Fresser, en. [ifresar] flt. -e. (fra ty.

K) fresser; af fressen, "æde; jf. fraadse; især

spøg., 1. br.) person, som æder med graadig-

hed; (grov)æder. jf. Ejsenfresser.
J|

overf.:

person, som ivrigt ell. voldsomt forfølger ell.

angriber andre; kun i ssgr. som : professio-

nelle socialdemokratiske Agrariressere.
BcrlTid.^Niol921.Aft.5.sp.3.

Frette, en. se Fritte.
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